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أصى"

وسيفأتأنفسفأشرووهنأليهونقوبنستغفره،وجلىصفىالح!دإلط

هوثمدأ.وليألهتجدفلنيضللىودنلههضلىفلا*أييدههنأعمالغا،

فاللهـم،الحكييمالعليمأشتأنكهاعلمقنا،إلالغاعلم.-لإسعبحانك

والصلاةقديو.تعثعاءمأعلىانكعفمتنا،بماوانفعنا!لرفعنا،ينفعغاهاعلمنأ

بصيوةعلىوبهالىداعيأللعألمين،وحةالمبعوفيمحمدسيدناكلوالسلام

ب!حسماندعاوهنوصحبهآلهوعلىعليه!اصلى،الحععمنةوالمومجظةبألحكمة

الدين.يومالمط

وبعد...

الدين،بدوأسةالمتصلةالعلومبينالعلياالمكانةيحعلالعقيدةعلمف!لط

أثعوفالعقيدةعلموصضوعهوضوعاتها،بعننرفتخموفإنماوالحطوم

وجودهائباتحيعثهنتعالى*اذاتفيبالبحثيخقصلأنه،الموضوعات

وهاالكمالىصفاتهنسبحأقبهييتصفطأنينبغيفيماثئمبألدليلى،مدعئما

المحالى.النقص!صفاتمنعنهيتنؤهأدطيغبغي

و4اظأوبالعباد،لطفأالوسلىأوسالطهن*احقفييجوزفيمايبحثكما

.ا!يلعلهموأدلةلدعواهمتأييدأ،أيديهمعلىالمعجزأت

وجنة،وحسابونعنعووحصر،بدثهنالأخرةأهووفيجثكما
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الإسلاميةالعقيدة

والنبواتالإقياتابوابيجمع!االمباحثهذهوكلى.إلسخ..ونجياو.

.لعمممعياتوا

دينفيتاولواالمسملمينهناناس!!والإسملاهيالتاريخمسيرةوفي

مكلنأنشقعتلهؤقآفكؤنوا،حولهمفالتفوأالمسلمينبعف!بقولهمفاغتر.أذ.

.متصيزأ.خاصأكيسانألنفسهاوجعلت،جوهوه*عنوثعذلمحسكاالصحيحالإسعلام

وضعهامنالقصديدنلموآواءفلعممفاتظهوتالحديثالعصروفي

بواقةاثوابأالفلعمعفاتهذهوألبعستاخوى،لففةالناس!منفنةإخضاعإل!

ظهريآ،3وواءهمالإسلامونبذوأبها،فدانواالمسلمينمنكثيرببويقهافاعضر

الحقالإيمالطليخلص!وهواهيها،اهدأفهأوبيانلهاالتعرض!منلابدفكان

ومناتعفعتهوشموج!ذلكبيالنفيمعتمدين!ماحبه،قلبتشموبشماثبةكلهن

عنالدفاعهنالمععململيقمكن،الصحيح.والفقلىالسليمالعقلىاقرههاعلى

تفسميوأتؤعمالتيالمعاصوةأهةأهمهوالمذأهبالإلحاديةالتياوأتأهأمعقيدته

العلياالحقيقيةعقذلكفيهقجافين،اللةأنؤلىمانجيرالوجودوأصلىللكون

..والصوالمجطالحقومجانبين

فكوذيكلمعهتلائتما،طالبيهلمدأوكهلائتمايكودنأدطتونجينأوقد

الإيمأدطهوالعقيدةولبالععحيحة،بعقيدتهالمعمعلمكيالطفإدط،مخضلفةوثقافة

عقيدةلهليعمولهنفإدطوبوهالط،يقينعنالآخوواليوبموكتبهووسلهباذ

له.كيانلابالثهصحيحة

للمكتبةجديدةإضافةالكتالمجطهذأيبهودطأدطرجوناوقدهذا،

هنوألته،الصحيحوجههاعلىالعقيدةلداوس!عوطيكونوالط،الإسلامية

الأموو.عظائمعلىالمستعالنوهو-،.اصلقععد،وواء

1كقنهـ0118،لحوا!11لهته"شع!لحجة1ذيفي

لسعودية1لربية11طمنكة-ن1و!ظل1!1981كتوبولهق11طو

قأبخقماثذلبترولاتجامجغة
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ةإلإشعلأ!ة!هللإوأشة!ىل!دق

وبشملىم!ييلي:

لعقعدة.11-معنى

1لديمط+1-معنى

لديمط.31-فشأة

لدين؟.1-محنبديلىمن،-هلى

لإهلامية.1لعقيدة1ت51-مير

لإسلأمية.1لطقيدة61-مععدو
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شالهدقيدةهع!-

لؤهه،بمد!المنعيء،علىقلبهعقديقالى،لزمبمعنى!صد"هن.العقيدة

وغقد+"صدق!أيالأقر:فلانأعتقد:يقالىصدق،!نىواعتقد:

بمعغيين:تاتيوالحصدةبنه%!اأ

دونوالجؤمالقصديقفهي،يقينعنالاعتقادبمعنىالعقيدةو،إلأب

ص!ىح

.تقدم!ك،الإيمالنبمعنىفهيثعك،،ء.ص-!-

الإيمانيقولون!خاوهنبه،الاعتقاديجبهابمعنىالعقيدة!الثاني

أوكمالط!لقولودط،بهألاعققاديجبمماأي،العقيدةهنبالملائكة

الأخروأليوبمووسلهوكتبهوهلائكتهباثهالإيمان:العقيدة

والقدو.وبالقفماء

الشعويعيةعليهتقوبمالذيالأولطالأصلىهيالإسلاميةالعقيدةأن

أموو:خمسةيتغماولىالعقيدةمو!فهو،الدينفووعتغبنقوعغهاالإسلاهية

والمعوفةالعليا،وصفاته،الحسنىباسمائهوالمعوفة،*ابالمعرت:أولأ

+.كلهوالوجودالكودكافيعظمتهوهظاهر،وجودهبدلإئلى

ب!حو

هنفيهوهاالمنعظووغيرالعالمأو،الغيببدنملمالمعوفةظئيني

هنوعكوالمهاوالأخوة،واحوالهالبرؤخوهعوفة،والجنالملائكة

ذلك.ومجر!ئأووجغة.وعقاب،بإعععحو.--رببن!حووئصعوليبعث"

والحننوالباطلىالحقهعألملتحديدأنزلهاالتيأذبكتبالمعوفةظلثأ
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.وأبعأ

لإسلاهيةا0لعقيد!ا

والقبيح.والحصمنمائم،والحرأ!والحلالىوالصمو

للهدىأعلامآليكونواأختاوهمالذينووسلهاذبآنبياءألمحوف!

..الحقإلىالخلقوقالمح!

والتدبير،الخلقفيالكونئظامعليهيسيرالذيب!القدوالمعوفة:خماهععأ

تتبدلطبآ.ئها"؟!وأحدة!"*لآنوقنآدطائستطيعللعقيدةالمفهوبموبهذا

فهي!وا!لأقوأم"،الآفرأدبتغيرولاتتخيرالمكان!أأوالؤطدنبنغير

فيو!ميتهوجعلهاوسعله،بهاوأوسلىكقبه،بهااذأنؤلطالتي

دلأخو!!!،وشمبللمكاهة-سبحأئه-جعلهاكما،والأخرينالأولين

الأفرا-د-حياةفيالظاهروالئفع،البينالأثو*هنلهألماالدهوعلى

.والجمأمكات

بينوتبأعد،المرأقبةملكةالنفمعولفيتربيأدطثعأنهأهن،+؟صصلصرفية*س

الأعمالط.هنالرديءوبينالإنسأن

والخيرالحقع!لىوالتعاولنبهمالتشمبهإلىتدمحو؟*كأ:رادن

ولاخير+قوهأإلاالإئسالنهنيععدوفلاالتأمة،وا.ليقظةالكاهلىوالوعي

....-+"-*-"--""*.أسمىلهدفإلايت!عوفط

اللةوسمهالذيالرشعيدبالمنهجعوفالقهيإنما:الإقيةب!ابوأد!

والأدبي.الماديكمالطإلىعليهبالسيريصلىكيللإنسعان

باخلاق!موالتخلقخطاهمترسمجهايقصدأنما:بلىسلىق!أر

ة!اأوأدهاالتيالطأهوةوالحيأةالععالحةالقيميمثلونأنهمباعتباوبهم"والتاسي

البشعو.لبني

الشو.وتوكالخيرفعلىعلىباعثأقوىهيالإخو:ب!يىموأدق

العقبافكلىتتحدىوطاقاتبقسوىالمرءتؤؤب!؟لقدو:ن!أو

ءالجسامالأسداثدونهاوتصغووالصعابب

كأتهذيحبطبهايقصدتإنماالعقي!ةأنووضوحبجلاءيبدووهكذا
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13الإسلامالة!اليعقيدةدرأس!مدخل

لمولهذا،ثابتةحقائقأنهاعنفضلأالعلياالمثلىنحووتوجيه!أالغفوم!وتؤكية

--.س".":"--*"!ص"--+.-:--+-ت"--8ص""!سحمى"..-حصص!ح".ءنعص"."ص-!--!ص"!حعس"...صس!كاطخسسصص.!نصيم.ض!حصت

يدعوهموسول!أليهماللةواوسلإلاالأمممنولاأمةالأوضفيجيلىيخلى

و!!أمة!:تعالىقالىوتجويف!،ؤيغكلمنالخاليةالس!ليمةالعقي!دةإلى

الذيالأسأسهيالعقيدةهذهألطلهاليبينوذلك(؟1(ويذن!يهاخلأإلا

تعاى:قألى،ة!لاعندهضولأيكولنحتىتصوفثكعنهيصد!أذيجب

باطةآهنمنالبوولكنوالمغوببالمشوققبلىوجوهكمتولوأأدطالبر!.ليعم!

القوبىذويحبهعلىالمالىوآقوالغبيينوالكقابوالملائكةالأخووأليوم

وآقالصلأةوآقامالوق!ابوفيوالسائلينالسبيلىوابنلهرالمعععا!دن!!هطوالي!

وحينوالفعواءالبآساءفيوالصابرينعا!دوأإذأبعهدهم،المو!ودطالؤكاة

.12)!المتقولطهملهرأولئك!عدقوأالذينأولئ!ا!بام!

وبععأطةسولةفيالعقيدةهذهالناس!علىسرضالرسلىوكاشكا

إلىعقولهموتوقظوالأوض،السموافملكوبتإلىأنظاوهم،فتلفت!قية

وتطلع،بالتدينشعوومنا!يفغوسولماإلىالفطووتنبه،اللةآياتفيالتفكو

.الماديالعالمهذ!ووأءماعالمإلى

أمته!س!فيالعقيدةيغوس"!يعأفىوسولطهضىالنهجهذأوعلى

وهتعهدأالفطو،ومنبهآالعقولط،وهوتظآالإفكار،وموجهآالأنظار،لافتآ

اهةخيرامقهفكاذت،النجاحمنغايتهبلغحتىوالقنميةبالتوبيةالغراس

للنام!.اخوجت

أعمالىعلىط!اقإذاإلاأعقباوهالهاعقيدةالعقيدةتكودطلنوهكذا

قفعاياها.!يعإلىالنف!واطمئنانالعقلىواقتناعالفكو

،والمحاكاةوالتبعية،والبيفةوالمنأخ،والورأثةالتقليدعقيدةفإدطولهذا

.42طولمفا!11

.771لملقوةا!21
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أ"سلاهيةالعقيلة؟4

ولا،عقيدةتسمىأنتصلحلا،أدوأكولاوعيدونالكبأويقولههاوتوديد

!و4أذاقيلىالأخوةفيمنجيةصري!و،الإسلامنظوفيصاعتبارلهايكونأن

لا!،؟أودكماناب!ماظعليهأفيطشعليظدا*أأترلىطأشا!

ووأواأتبعوأالذينهناتبعواالذينتبواإذ!.(؟"،يهتدونولاشعينأيعقلون

هنهمفغتبواكوةلظأنلواتبحواالذينوقألىالأسباببهموتقطعتالعذاب

بخاوجينهمومام!لعحسعراتأعمالهمأفىيويهمكذلكهغا،تبوأوأكما

.(2أ!وانلاهن

.،07لمالبفؤ(،أ

.671،؟66لمالبفؤ121

http://www.al-maktabeh.com



لدين:21-هعنى

اللغة:فيأ-الدين

واحدهعقإلىكلهاهودطكشرة-بمعالواللغةفيالدينكلمةتسقعملى

العابد:ألىوبالنسبة.!اب!هإلؤاملطمعبود:فبالنسبة،والإلتؤأمالإلزأمهو

والطاعة.بالخضوعالتؤام

تغظمالتيوالمبادىءوالنظمالشويعةك!تهيبينهما:للعلاقةوبالنسمبة

.تنفيذهكيفيةوتبينالالتؤاموذلكالإلزامهذا

الاووح:فيالدين-لمحب

اختلافسببهكبيوأاختلافأللدينتعريفهمفيالأديالطعلماءأختلف

استقىالذبمأالمصدوأختلافيأيفعأ:وسببه،عملهوهيادينللدينتصووهم

أحكاهه.الدينهنه

هنالحقألىيرشعدإقيوضعفهر:المسلمينعلماءعظهتعويفه+اها

.سص.(؟)ت*واولاوركفيوالحئنالاعتقادأت

الفلاسفة،وضعهاالتيالوضعيةالأديمالطبهليخرج!!ي""وضعفقو!م

بهولجوجمجاؤأ،إلاك!ذلكلإتسمىي!فأد؟دن،عليهاأطلقوأدطي!ف

هاكل.يشعملىالإقيوالوضعالدولكا،تصدوهاالتيالتنظيميةالقوأنينايضأ

.29!دوأؤمحمددكتور،الدين:أنظو(11
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الإسلاهيةالعقيدة16

الأخو،وباليوموبوسلهوبكتبهويملأثكتهولالإيممالطوجوبمحنأطةعنيصدو

الوسل.أولئكلصعانوعلىالكقبهذهفيجاءوبماوبالقدو،

هنها:شمتىتعويفاتف!يهم!لفالغوبيونوأها

أوأموعلىقاثمةكونهاحيثمنبوأجيباتناألاثععورهوالدين"كاشط"تعويف*

.(؟،ةيقإ

ووحية)2(.بكائنافالإيمانهوالدين"تايلوو!عغدوتعويفه!ة

تمعووه،يمكنلاهاتصوومحاولةهو"الدينمولوهاكع!عندءوتعويفه

هوب،اللانهائيإلىالتطلعهوعنه،التعبيريمكنلاعماوالقعبير

.131لىألثه

للدين:الغوبيينتعاويفهناقثععة

منمجموعةبأعتباوهالدينألىنظوانما)كاشتأتعريفبيانالقولطنستطيع-1

اياض!قلا-سائروتوك،منهوالدنوالمحومهنوالتحذيو،والغواهيالأوأهو

وشعؤولط،والعمعلامالحو!بطحدودهثلفي،الديننظامعليهايقوماليتي

علىالمجتمعوسعياسعة،السلوكلحسنالاوثعاديةوالجوأنبالمعاهلات،

عليه.الخاوجينومجلأسبة،الففعيلة

حذفقدللدينتعريفعلىبحالطنوأفقلافإنناأتايلووأ:تعويفط2-أما

الألوهية.هبدأهنه

يفععلى،الإديانمننوععلىألاينطبقلافهو:مولعأهاكع!تعويفكا3-أها

بمايؤهنأدطيعتنقههنعلىويفرضتاهأ،فععلأوالدقلىالعقيدةبين

.14"عقلهيقبلهولاذهنهيتععورهلا

.29لمدواؤمحمدلمالدين11)

.30/السعابقالمصدو121

.03لمالسأبىالمعدو!31

.33/السابق411
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،7الإسلأقيةدي!علالدراسعةمدخلى

هت!ضتوما،المسيحيةالتثليعثعقيدةعلىفقطينطبقهذأ،وتعويفه

جكانبهافيالإسلاهيةالعقيدةعلىولايغطبقوهبهماته،الاعتقادهعمياتهن

جوانبها.وسائووالسلوبميالإقي

الألوهيةهبداتضمنلأنه،للدينالمعملمينعلماءتعريفهووا!تاو:

كماتمماهئماالعقلىعنالعقيدةيفصلىلمولأنهأتايلووأ،تعويفمنالمحذوف

والاجتماعيوالصعيماسيالعباديالنظامكلىتناولطأنهكماهوبى)هاكح!ذهب

أكانعتأ.تعويفطعليهااقتعصوالتيوالنواهيالإواهومجمومكلةعنفضلأ
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الدين3-نعئعأة

الإولىالوجو!هنذوجدأنهأي،نفسهالإنسانقدمقديمالتدين

مأأولطفيأطةلغيردأدطأم!ةالإنسانن.ادومعوأءالأوض،علىللإفسمأن

منت!خمواحلهبكلىالإنسأفيالقالسيخفيجماعةتوجدلمفإنه،الإنسالطتدين

!سين.

سبقتالإنععمالطتاويخفيهاموجلة!غاكبأدطالمفكوينبعضىم!عؤولقد

التدينعنالإنسالطتشعغلىالمادي!ةالحياةمطالبكأذتحيث،التدينهوحلة

..المأديةمطالبهخاوفيآخوتطإبمأيعنفعغلقهكما

اكقشمفعت،التيالأممآثاوعلىالمعتمدالدقسيقالعلميط!ألكن

فيإلاتتخلفلاالإنسالنفيأصيلةغويؤةالقدينأنعلىواضحةفىلإلةدئت

ومدفىولنفيها،القياعدةيثبتالذيالاسعتئناءقبيلىمنوذلك،الناسمنقلة

.الإنسانفيفطويالتدينأنذلك

هنالتدينغويؤةأكت!ثمفواالذينأالعلماءبآرأءنستشهدأدطلناكأنوأذا

انعمعانية!اعاتوتوجدوجدت"!قد:يقولىبوجسعونأ،هنويفإنالأهمآثاو

.إ؟،"بضيرديانة!اعكلةقطتوجدلاولكغهوفلسفاتوفنودطعلو!صرهن

نشعأةعنتأخوتدالتدينأنعلىيقيغيأوأحددليلأنملكلاوفحن

الأؤ!ر.علماءهنلمجمومجةوالأخلاقال!!طلاميةالعقيدةفيدوأساتأنظو(1،
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19الإسلاهية"دي!علالدرأسةمدخلى

صوص!غلاوكلبالغيم!،وجمإلاهوإنالقاخوهذاصقيلىماوكلىالإنسان

يقولى،نبيأولىوانه،مخلوقبشرأولطالصعلامعليهآدمأنتؤكدالدينية

كلبينمشتوكة:الدينيةالغويؤة!أن:الضوينللقردطالاووس!معجم

.!أن..الحيوأنيةالحيياةألىوأقوبهأ!جية،أثعدهاحتىالبعشرية،الأجناسول

الخالدةالعألميةالنؤعاتإحدىهوالطبيعةفوقوبماالإقيبالمعنىالاهتمام

للإنسعافية".

إلاتذبلىرلاتضعفلابلى،تخفىلاالديغية!الغويزة!ذهالط:ويقولى

الأفراد".هنجدأقليلىعددوعندالحضاوةفيالإسواففغوألمحطفي

ها:عقولغايستحعثالذياللغؤألنعطم"هذأهيلير:سعاشتبأوتيلميويقولى

هدفهما؟مايدبرهما؟منصغعهما؟هنجاء؟أينهنالإنصعالنيبماهاالدالم؟

يقودألطيجبالذيالقانونها؟الموتهاالحيأة؟هايشهيان؟ثيفبدآ؟كيف

الحيأة؟هذهبعديغتظرناهستقبلىأي؟الحياةهذهفيعبوونأأثناءفيعقولغا

؟.الخلود.بهذاعلاقعناوها؟العابرةالحياةهذهد!عب!يءيوجدهلى

حلولألهالهرضعألا،ولامجقعولاشعععبكااهةلاتوجدالأسفلة،هذه

"!إ+...منحولةأوثابقةسخيفةأوميضولة،وديئةأوجيدة

المبكوةالنعنعاةفيالسببتبيينفيالأدبانهؤوخيأقوالطتعددهمتطرلقد

ذاته.الإنسمانوجدهنذموجودالتدينأنعلىأجمعوأأدطبعدللتدين

التديننشآةسببتبينالتيالأوأءذكوفيالاسضوسال!هنأيعغيناولا

طبيعةإننقولط:أنالوسعفيأنهإلاعليهاوالحكموتحليل!اوهناقاثمتهأ

وهلكاتقوىالإنصعانففي،أ!دحوالمادة!يتكودنأنلايمكنالإنسان

لاسمتمواوالأساسيةالحاجاتفيتتمفلىهافىيةهطالبلهلذلكرأق،وعواطف

هقوأؤن!ة،الحياة!ذهتسعتمولكيووحيةومطالبهثلأ،والشعوبكالأكلالحياة

+84محىالديندواز/محمد/د111
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الإسلاميةالعقيدة20

هتوتوأالنفس!قلقيظلىالإنسالنفإدطالووحيةالمطالبهذهأوضاءوبدون

التدين.مطلبالووحيةالمطالبهذهوأسوعلىشيءإلىيطمئنلإ

كجوعالإعققادإلىجوعالإنسانيالطع"ففيالعقاد:مجاس!يقولط

ب!!إنالجصعديجوعكماتجوعالووحإننقولىأنولنا.الطعامإلىالمعدة

.(؟)"هها!لالجسدكطلعبلطعاههاالووح

فطوةإلىتسعتندأصيلةنؤعةإلىوأجعالضدينأنثبتفقدوإذن

وووح.مادةهنتوبميبهوطبيعةنفسهاالإنصان

.14صأثهالعقاد/عباس111
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1لدين؟!!بديلىفىم!-،

الدينعنبديلىهنهناكهلى:م!أهسؤالطالأذطدطبعضولفييجولط

والجماعأت؟.الأفوادح!ياةينظم

فئاتبعضتظنهقدلمااسعتقراءبعمليةلغقوبمهؤقتأالحكمشوفيوهغا

"،أل.أهوحالأالبشويةسععادةبتحقيقيقو!قدماالنظمهنهناكأدطالبعنعوهن

والقوجيح.التصحيحثم،والموأؤنةبالمقاونةعومثموهصيوأ،نعنعاة

ا"دي:العلم-1

هنالكثيرحلىفينجأحهوغمالماديالعلمبالطنستطيعالقولى-أ

حتىالمعاصو،العلميالققدمببريقالكثيرأنبهرحتىالبشويةمشمكلات

كلتحققأنهقدووهافيالتيالسحويةالعصاهوالحلمأنحسبوا

علىالملحةالإهعئ!لةعلىالقفسيرتقديمفيالأنحتىفمشلىقدف!نهشيء،

الوجود:علىعيغاهأتفتحتهغذالبشمويةأفئدة

الوجود!بما.هذألماذا-

.؟يمضيأينالى-

مستقبلناهبما.فيالنمايةحقيقةمما-

عنالقوآدطحكىكيماهيعقوله؟غايةبدونفناءالىمعيرنافهلى

الايهلكحاوماونحيأنموتجطالدنيأحياتناإلاهيما!وقالوابعض!م

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةالعقيدة

الهلهفهذاهووماومكاية؟هدفألى!رالحياةألطأمالدهو!أ؟أ

والغاي!ة؟.الهدفيحددالذيومن؟الغايةوتلك

للحأضو،الوأصفدووفىووهفييتحذلمالأنحتىالعلمإن

يتجأوؤأنيحمتطعولم،وواقعهحمالهحسبعلىتفاصيلهعلىالمقعرف

هسققبلىعلىالتعوفإلىالإنسالطحاج!ةأن.وواءههاإلىالحاضوهذا

علىحماضوهمعرفةإلىحأجتهمنبكفيرأكؤهوومععمقبلهالوجود

واقعه.حعسب

الدنيا،حياتهجواذببعضفيتكفييهلحاضوهالإنسانمعوفةإن

وانشمذاله،الإفسعألناهقماميحوؤالذيالوحيدالأهرهيهذهالىليست

شعغلأ.وأثزإلحماحأأفئللإنحمالنالحياةبعدممالألط

تكفلىالتيوالتمنعويعاتالقوأنينيضعانوسعهفيليمع!الماديالعلمإن-

المادياهمتكاهوانماالعلمهذأنطاقلأنالبمثعو،لحيماةالمحكمالقنظيم

خالصة،هادةولا!ادأليص!والإنسانتعععفوها،التيوقوانيتهاوالجمادات

والأحاسعيمم!والانفد!الإتلهرالعوأطفالمادةهنموكسبكيانهووأنما

ولاتخفعلإهوئيةأمووفيهألماديا!انجطأ!عماوكلهأ،والوجدأناهمقط

قصووعلىدليلىأكبووهذأ،العلمهذأالفهاالتيالديناهيكعيةللقوانين

الوضعية.القوافين

علىولغاعلم،بلاالدينمنالإنسأنيةعلىأخكلدينبلاالعلمأن-

الحضاويةواخلاقهالإسعلامصفاتبينالمقاونةمنشعاهدةيض!قلاهذه

ع!وفواالك!يحياءعلمالمسلموناقام!فعغدمأالغربيةالماديةوالحفماوة

حددوأولذلكهنافعه،فيهعوفواالذيالو!تفيوأخطاوهمحاذيو؟

الممغعةأسوأويعوفأدطمنوحذووا،والخلقالدينحدودفيتغأرله

.42/الجاثية(1)
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23الإسلابحةالعكبدةلدرام!ةهدخلى

أكجوالصددهذأفيحيانبنجأبووو!عأيا،ولايخشاهافهيخافلاوجلى

فلمالماديةالغوبييةالحضاوةأما.العلمألىالمععلصيننظرة*علىوثيقة

بهأضوبعتحتيومخرعياتهالماديالعلمأسوأوعوذتحينطويلأتلبث

.الحياةودموبتالبعثموية

كلألخعطوالمععدويشعكلالماديةالحضاوةلدىالماديالعلموهذا

فيالفسعاد!و!+يقولطأذاطةوصدقلألطآنهناه؟وجو!!ددالبسعوية

لعلهمعملواالذيبعض!ليذيقهمالناسأيديكسبعتبماوالبحوالبو

.111(!!جعون

وأهن،نظامهصدولاداثمضيديدهعمدرخلقوبلادينبلافالع!سم

المثالية؟ألحيأةتنظيمفيالدينعنبديلأيكودطأدطالمثأبة8بهذوهويصليحفهلى

لا.بالطبع

الوضعية:القوانين-2

بهاععمفتالقوأنينمنفكعمالؤهالط،ريغ!ت!بمتغيرالبعثعويالقانودطأدط-10

بتغيركذلكيقغيرالبشويوالقانونفسادها.واثبتتالأياموياح

فيآخرمكانفيشرفأيكونقدمامكانفيجريمةهوفما،البينات

وتنسجه،تعوغهالتيالعقولى!يرتغيرهعنفضلأهذا،نفسهالوقت

وق!تسيولاحكالىلهيثبتفلاوالحينالحينبينالقانودطيفععمدالتغيروهذا

البعث!وية-الحياةلاستقوأواسعاسأالتغيرثعانههنمانجعلىفكيفقواوله

.وثباخالأ؟وطمآفيغت!أ

نأومعلوبم،الدلنفيالظاهرةالجوائمألايحعيلاالوضعيالقانولطألط-ب

إلىيدمدودطإنماالمجتمعإلىالخللىيجلبودطالذينالجوائمأوباب

..14لمألىومأ؟)
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الإسلاهيةالعقيل!ة24

نسبةأل!هنهاولإينكشفالقانودطعينعنبعيدأالخفاءفيجوائمهم

البشوي.القانونلحواس!ضئيلة

فيهفقجعلىالإنسانفيالداخليةووتابعتهالضميووأؤعففيهالدينأهأ

وعمله.نفيس!علىسويئماوقيبأ

يحوصونالذين،ب!عتهمأ.لطيبينالايخيفلاالبيشعوياليقانونأن-جس

فهمالخطوونالمجومونأهادين.أونفص!فيأذىيمسهمألاعلى

هغهايتسعللودطالتيالعغرا!طفيهيجدونماوكثيوأ،القانودطعلىيحتالون

أغوأضهم.إلى

ومما،العقابألىيتجههابقدوالاصلاحألىغالبأيتجهلاالقانودطأن-د

فالكفعماية،العقابقبلىوالتوجيهالاصلاخهوأنماالبصمويةتحتاجه

أدطومدلومثانيعأ.النظامعلىالخووجعندوالحقابحيطأولأ،والكفألة

والتوجيهالاصلاختحعصيلىالامكأنفيوليعم!العلاخ!،هنخيريةالرقي

إلىيقجهالدينأنذك.الدينطويقمنأفضلىطريقهنالحسن

فعلىعلىوضاهيعلقالذيوبهوبينالإنسالطبينليربطذاتهالضمير

والأثام.الشراقتواف!كلىوسعخطهالخير

!كلن!ووالأخوةال!نيافيوالسعادةالحننبينيربطالدينأدطثم

شط.المطوبعدالحياةفيالمرءعلىالعقابوقوعوترقعبالصعو

وتؤهنتثقالذيو!و،لقدوتهحدودلاالذيالكههوالدينهصدوإنهـ-

يصثعوعالذيالإنممعانفهوالقانونهصدوأما،بعدالتهكلهاالأفعدة

فلاوعلييهالخطاهنمعصوهأيكولطأنيمكنلاهصدووهو،للإنسان

الدين.قانونيحوزهاالتيالثقةيحوؤأنيمكن

وآجله:عماولفيالإنسالطلسعأدةأدين!كنبديلىلاأذن-3

نظوةبخلافةر!اقالإنسأدقإلىونظمهاالاجتماعيةالعقائيدنظوةأن
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25الإسلامبةالعفبدةلدواسةمدخلى

ذثرومطالبهالووحيةأشوأقهدونالماديةبمطالبهإلائعنىلافإنها،أليهالدين

أدثهخليفةالديننظوفيالإنسعانأن،للقلبوطمانينةللنفس!ثعفاءهنالمادية

فيوهاالسمواتفيهالكم!وسخوأجلههنوسخرهالكونخلقأوضهفي

.أ؟)(منهجيعأالأوض

لآنها،الإنسانسعادةلتحقيقعلاجهافيالأخوىالعقاثدفصعكلقد

وأزعالأوهيعلوموفطوتهالإنصعمانضميوهنالوأزعتجدولمالأخلاقهنخلعت

تنطقكليهاالمعممتقبلىوشواهد،الصحيحالإقيالدينهنألافطوةأولفممير

أنفسهموفيالأفاقفيآياتناسعغويهم!*الدينأدلأوضعلىالمصعتضلىبالق

أنالذكوبسعدهنالؤبووفيكتبنا!ولقد!2)(أقىأنهلهميحبينحتى

.(3،(الصالحونعبادييوئ!االإوض

.؟3لمالجاثية191

.53/فصلت!2)

.501/الأنبياء13)
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لأسلاهية11لعقيدة1ت5-في

فطوية:عقيدة-1

وجطعلىالمععماويا.لدينوهعنى،اليدينهدئسبقفيماعوفنالقد

وقتهنالمول!يخلقعليهاالتيالخيلقةو!ذالفوة،هعنىأها،الخصوص

"؟إ.وبرأهمخلقهم:الخلقأدكهوفطو.أههوحيبمفيوغوأئؤ؟هيولهني!كت

الخلقألهةخليقالذيالدينانه:الفطوةدينالإسلامأنفمعنىوأذن

المكوناتهنمجمومجة:ةوط!فلامعنىإنأخوى،وبعباوة.عطيههفطووينأ

وإؤهاقالحقوأصاقالظ!موكواهيةالسعدلطمحبةمظا!وهما.هنالتيالأخلاق!يية

يلة،الوفيومحقالفضيلةوسيسادةالعدلى،وجبإذاالرحةوإيثاوالباطلى،

،الفطرةهعافيمنأنكماالإنسالط،يل!كسبتههاكلفيالمسعؤوليةوتحديد

الإنسعانعؤةتحقيقإطاوفيالإنسانتحكمالتيوالغواثزالعوا!مجموعة

العزة!وطةالمتينأطة-بحبلىمم!ععكأالجمانعبنريؤمجتمعظلىفيشماذ4ووفعة

الإنحعأدطتكوينفييكمنماهوالفطوةهذهأساسفإن!2،(ؤللمؤهغينولرسوله

والذويةالإنسانعلىاطةأخذهالذيالعهدجسبالمعوفةحقاللةهدوفةهن

قولهفيسبءهأوهو،الأصلابهنذوأة!اأخرجهمحينالأؤلطفيجميح!ا

علىوأثمهدهمذويتهمظيهورهممنآدمبنيهنوبكاخذوإذا!:تعألى

.8/فقولطلمناا21)فطو.مادةالمحيطالغاهوس!11
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الإنسانتحريوالمحتملىهنوليس!!؟"!نماشهدهبلىقالوأبوبكمألمستانيفمععهم

الخئوةالوجداني!ةوالعواطفالنفععميةوالميولىالنحرائؤهنفطوتهفيموكوؤهومما

به،والميحيطينوأههأبيهمنفيهاينمثعاالتيالبيئةهننفسهعنخاوفيبمؤثرألا

وأينصوأنهأويودانهوأبواهالفطوةعلىيولدمولود"كلس!ىلجرر-الوسولطيقولى

يمجسانه")21.

الثهفطوةحنيفآللدينوجهك!ف!اقمم:تعالىة!لاقولىثالطهغاوهن

ال!ناس!أكثرولكنالقيمالدينذلكالثهلخلقتبديلىلاعلي!أالنام!فطوالتي

القطوةوأنالفطوةهيالسمحةالحنيفيةلجعلىثعأفيآتقريرأ131"(لايعلمون

الإنسالطعليهمايخلقالصهي،القيمالدينهيالخلقةهذهوان،الخلقةهي

وألاعتقأدالطيبالسلوكهنهجتحددوملكاتوقوىوطبسائعغراثؤمن

حياته.فيالععحيح

وسط:عقيدة-2

التجععيدإلىمحينعحفلمالعقائد،بينوسيطالإسلاميةالعقيدةإدن

الخالقجعلتاليهو؟يةفإنالوئنية،والعقائداليهوديةجسنحتكماوالتعثمبيه

محبوأنه!8)العالمخلقهن!رأغهبددبالتعبفو!مفتهالبشعو،هنكألمخلوق

اليهودية،مجرالعثععوببعلىوالقسوةبالعغفيعفوفيكمالهم،متحيؤلليهود

هنهالإفلاتمني!تمكنلمولماالفجو،حتىالأنبياءأحعدليععاوعيهبطوأنه

"هإ.اسمهبتغييرعليهأنعمفخذهفيإصأبتهبعد

الفلصعفةأعتقدتهكالسذيمجودةفكوةالإسلا!فيالإتهيكنلمكما

.271!امجولأا!1)

داودهأبواخرجه!2؟

.35لمأدوم!3؟

+382الضكوبم!14:2"

.30-24:مم2تكوين151
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إنهفقالوا.:مجودةفكوةصارحتىدائئمابمالسهمبالإلهوصفتفقد،الأفلوطينية

ى

حادثا،وليسهقعددا،وليعع!عاجؤا،وليعع!جاهلا،ولجورعدما،ليس!

،ألأع،آدوجوهكونههقابلةفيآخوه،إلى...أبكموليعع!أصم،وليس!

هنمجمومجةالفلعممفةتلكفيالإته!عاوحتىآخر؟.إلى..وأحدأ.قأدوأ،

محضأ.عدهأكونهإلىبهالصاثوةالسعلوب

تحددوأذامحددأ،يععير؟فعاكلق!معلىومنعغد*الي!وبالإننهمو!فمف

خلقولوآه،اهكغةمنهوخلتهكالطولاحتواهومحيطهالحعصدائوةفيوقعفقد

سبحانه.بالكاملىيليق!لنقص!ذلكوكل،الأخوينوؤيةصوغاب

يدلى-لاهطلقأتجوييدآمجردةوفكوةهعنويأ،أمرأيصيوههنعندوهفهومجه

هعوفضهلايستطيعالعقليجعلىفيه،تتجلىواقعلهاولايدوكوصفعليها

أدطأوبألوجودعليهيحكمأدطمعهيستطيحتصووأيتصووهأندلاالمف!ومبهذأ

ب.وفاعليةأثوألىيدوك

لميتجسيديأ،ماديأشعيئأيكنفلمالإسعلامدينفيالإتههفهومأها

تقديسهفييهدفالمسلمفإدط،والواقعيةالإيجابيةعنبععيدأمجودةفكوةيكن

فإنها،الأذهالطعنهاتعفركانتوانطلا!ذألانطاقعنخاوج!حقيقةإلىللإته

منعرض!مجودليستبنفسها،قائمةهستقلةذاتإلىتعثميرالقعبيرهذافي

دوأؤ:الدكتوويقيولط،الإلقابمنلقبأوالأ!صأض!

تقديس!هووأنماكاذت،ذأتلأيتقديسأليس!الدينيالتقديس!"إن

المتدين،حس!عليهيقعممالجتأنهامميؤاتهاوأهم،خأصةصفاتلهالذات

بعقلهإلالايدوكهغيبيشيءهيوأنم!امعنمماهدأته،دائوةفييدخلىممماول!

بالغيبالإيمالطةيع!امخلهاأدنماهو.+.الدينيةالعقيدةبهتقميؤفالذي،ووجدأنه

الطيعة.وواءبماأي

منليس!،الطبيعةوواءهنبوجودهنؤمنالذيالغيعبهذاانئم
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29الإسلاهيةالعقيدةلدرأسةهدخلى

ولهمؤثوة،فعمالةقوةذوشعيءهوبلىالمغفعلة،المأديةالطيعةهذهج!س!

هذهأنإذحولها،فيماالمأدةبهاتؤثوالتيللطوائقهباينتصرفماتهفيأسلوب

اليقوةأها.!عدووهفيلهاأختياوولامغها،فععوودونأثوهاعنهايععدوالمواد

تفعلى،هاتقصدعاقلةقوةأنهاعلىيفهمهأفإنهالمتدينلهايخضعالتي

وهشعيفقها.ارادتهابمحضوتتعرف

قوةليسعتلهاالمؤمغيننظوفيالمدبوةالعاق!لةالقوةهذهفإدطوأخيوأ

بههعنويئماأتصالألهاأدطيرىبل،العالموعنعنهمنعزلةنفسهاعلىهغطوية

وآهالهم،بآلاه!موتعنىلشكواهموتعمغي،نجواهمتسعمعوبالعاسى،

إليه.يدعونهاهاحممتكشمفأنشعاءفأنوتسمتطيع

الذيالإجماليالمعنىالإجمالطوجهعلىيقحددالمعافيهذهجملةمن

واحدل!قبفيالاعقباواتهذه.ولقلخيع!..والتقديعصالإعتقادبهيتعلق

..معبوي!.!اتههوضوعه!إلن،وعبادة"تاليه"الدينيالتقديسولألنما:نقولط

عقليةوصورة،مجودةفكوةليستالمتدينيقدسهاالتيالقوةانونقولى:

عليهايقعهادةلي!عع!تالحقيقةهذهإن:ونقولطخاوجية،هيبلى،خالصة

الغيبيةالقوةهذهإن:ونقولىالأبمعاو،لاتدركسهغيبيسوهيبلىالحسور،

ون!قولىوالكهرباء،كالمغنا!س!بالفعوورة،لابالإوادة،تتصوفعاقلةقوة

تجأوبألهاطن،تدبوهالذيالعالمبشعؤونمعععتمرةعغايةالقوةلهذهأنأخيوأ:

نفوشه"؟إ.ففسيأمع

الإتهأنإلىالإسلاميةالعقيدةفيالومجعطيةمفهومفينخلع!وبهذأ

تصووناكانولماالعليا،المعنعينةولهاالمعنميئةطليقةبعابديهاهتصلةغيبيةذات

يحعمدالذيالععفأتهنالضووويبألقدرالكعويمالقوآدناسعفغاعسيوألها

والإوادةوالقدوةالعلمالصفأتحط،منلهافائبعتتصوو!أ،لإهكيالطحاجضغا

.37،38،40!صالديندواؤ/محمد11)
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الإسلاميةالعقيدة300

هنالكويمالقرآنبهعيجمماك!لذ!ميروالحك!مة،والبصووالسمعوإلحيماة

!ليعع!ولكنذاشطسعبحانهفالثهالكويمة،بذاتهتليقالتيالكمالظ!مفات

لاالقيومالحيهوإلاألهلاالة!مالبععير!)1السميعوهوشيءكمفله

عندهيشمفعالذيذامنالأوض!فيوماالسمواففيهالهنوبمولاسنةتاخذه

بماإلاع!مههنبشيءيحيطودطولاخلفهموماأيديهمبينمايعلمبيماذنهألا

يل!علاوهواك!فحيؤودهولاوالآوضرلىاتاوسع!عكوسيهشعاء

.121(العظيم

:معقدةغيربسيطةعقيدة-3

والخاصالعاميدوك!هاأنبعععاطتهأفيالإدلإميةالعقيدةبلغتلقد

تدوكأدطالغفمم!مكاهنمنلأدطغموض!،ولافيهالبععولفلا،والجاهلوالعالم

خلقهمك!حأوخلقهواحدأالتنصعيقالمحكمالصغعالبديعالدالموواءان

الفطووأدطخليقه،فيلهشويكفلاتقديوأ!"3!فقدوهشيءكلوخلق!

وغوأشيالققليد-عصبيةعنتخلتأذاالعقولىببداهةذللثتدوكاليعليمة

والقموالعثعمص!وسذووالإوضالسموأتخلقهنسالعيم!ولثنالحيماة

بسعيطةالنفوسفيبماهنةوأنهماالعقيدةفطريةعلىيدلطوهذأ،41(اذليقولن

أفلاقلىطةسعيقولون،تعلمونكنتمإدطفيهاوهنالإرضلمنقلى!الإدوألى

طةسميقولودط،العظيمالعوف!ووب"الصمبحفأو!سلاوبمنقلىتذكوون،

نأعليهولايجاو.يجروهوشيءكلىملكوتهبيدهمن!لى،تتقودطأفلاق

.15)!تسحوودطفاققلىفهسميقولودط،ت!ع!لهونكنقم

شيءكلخكالقة!اإدط:ببساطةفتجيبالفواذيحعتغطقو!كذا

.((لملصعووىا!11

.255البفوةلم!2"

+2/الضقان131

.69/العنكبوت14)

+8!ه-48لمالمؤمجثون151
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فولالإسلاهبةالعفبدةلدرأسةهدخلى

-بممي3ىمج.!م!!

،ى!ء.ب.!-جص
1!ثثي

*!"*!!.-.*"."...الأرضوفيالسماءفيالإمروهدبووهليكه

تدعوالتيالمعقدةالمبهمةالعقائدمنكغيرهاالإسملا!ةالعقيدة.وليست

الفكعوخصاثص!منالإنسأدطفيهاجاحدةالأ!ىالإيمانألىأصحابها

ال!عقيمةالعقاثدتلكإلىالداعونيقولى،نفسهصميمفيالموكوؤةوال!ف!طوة

بالطودعليهحكمواإليهدعو؟بماأيمانهبعدفكوفإذافكردثما،لأ"آهن

الدينوؤسعاءوكسابفييعمعيرألطعليهوحتم،هق!ووالوبنحمةمنوالحرهمالن

عغك".

دائوةمنيخوجألطصاحبهأوادإذا-الحقالدينوهو-الإسلامأما

والبرهالط،الدليلعلىالمبغيةالمعوفةإلىوالفطوةالبداهةعلىالمبنيةبأطةالمعوفة

فاوالعقلىالحوالفكرعلىخخومادونوعقلهفكعوهلصعبحفبمانه

السليم.والمغطقالصحيحىلق!حلاعقيدةفهيولهذأالعليا،للحقيقة

السليم:القفكيرهعتتناقض!لاقيدة-4

واحدةفكوةوجدنالماالإسلاميةالعقيدةفيجاءهاكلاهعققوانالو

بالسؤألىالفويحمقنطقحيفماوتعالىسعبحانهفالثه،الععليمالتفكيرمعتتناقض

فياودعأذأنهذافمعنىالأمو،يدبووهنوالأوضالسمواتخلقعمن

الوجو!،وأبدعالخلقخلقهن!عالتعرفعلىقادوةقوةالإنصعالططبيعة

بالتاملىالإنسانيعممتطيعكونيةافىلةهنللإنسانن!عبهابواسطةوذلك

عنلاوالبر!أنبألدليلىإيمانهفيكودن،سبحانهالخالقيعرفأدنمافيهاوالتدبر

مأساقأكيزوما،الصحيحالتفكيرولاالعقلىتناقض!فلاوتقليد،عمى

وفيلك،والإفندةللقلوبوالمثبتةلليقينالم!نت!جةالأدلةهذههنالكويمالقوآلط

والنهاوالليلىوأختلافوالأوضالععمسموافخلهتفيإن!:تعالىقولهمثلىفي

أنغمععكموفيللموتجضينآياهمتطالأوضوفي!:وقولى(؟أ!الألبابلأولىلأياف

.190/ععوانآلى111
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،"2،وقوله:لفسدتاأفىألاآلهةام!خيكانلر،:وقولي(؟"،تبععوونأفلا

ولعلاخطقبماأتهكلب!ذلاذلكااتهمنهعهكالطوماولدهن-الهةاتخذها!

يشميربمامليءالكريموالقرآن(3،(يصفودطعما*اشيحانبعضعلىبعضهم

فعبحانه.وجودهعلىوبرأهينأدلةهنالكونفي*انصبهاإلى

كانهاالأخوةفيالمجيالإيمانأنألىألمحلماءجمهوويذهبذلكوهن

عوهلىوأدطةوخ.ألافيصاحبهيضجوفلاتقليدعنكالطهاأممادليلى،عنناشعئأ

الدنيما.فيالمسلمينمجعاهلة

.02،12لمادباتالذ111

.22الأنبياء/12)

.91المؤهنون/131
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1!لأسلاهعة1لعفبةود!ع!-1

أقي:وحيالديخيةالعقيدة-1

الإنسعالكاوميول!يتفقبماالسماءرسالاتفيالديغيةالعقاثدجاءت

المعوفة،طريقعنبخالقهالإنسانوبط!ولهاتأمعيص!أولىوكان"وحكاجاته،

الإنحعالطكالطولما+ذلكالىالسمبيلىوهدتهالخالقمعرفةالإفسانعلىففرصت

يعصيوعيشعه،فيواستقراوحيأتهفينظامألىبحاجةال!ة!وتوحيدهمحعوفةبعد

ذأتالعععماويةالشعويعةنؤلت،والخاصالعاملهايذعنثابتةمبادىءعلىفيه

وتلكالغظمبهذه؟تيأنيعميحولم...الإقيةالعقائدهعالتنظيميةالقوأنين

الجما.عةإنضطالشعو،خالق*اقبلىهنموسلىنبيال!والعقائدالقوانين

علي!ايتميؤلفردالااللهم،كالطهنكائنأهنيافردلقوانينتذعنلاألبشعويية

وبقبلىهنالغعاليمتلكيتلقىوأنه،نبيأنهبهايعوفسماويةبخأصئة

وتلك،وشرائحعقاثدهنيتماقيبماوللتؤمونلهيذعنونفعندثذ،العالمين

اطةهنو!عولىأنهفيالنبيصدقعلدليلىهيالتيالمحجزةهيالخاصية

الحق.

لأدط،المحدودةالإنسعانوحاجاتتقفقطل!ألاالوسولطوسالةكاشق!ولقد

ذلكعلىنؤلطالذيالوحيوكالطهبدث!أ،فيمحدودةكانتالحياةفيتجاوبه

ع!موتتناسبالإنسانحماجةتكفيالتيالإقيةالحقائقيتضمنالرسمولى

إلىاحتاج،حاجاتهوتعددتمداوكهواتسعتتجاربهؤادتوك!،ثقافته
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تزولطأنقبلىكاهلأكائنأيكودطبحيثكله،!يكونيكملىسوفي،الإلهية

.بعدهيأقيهنيدعلىباكتمالهيبشعوفهو،والأوضالسعموأت

الدين،لهذاالمكملىهوليكودطبعدهىبحررمحمدىالإسعلاموسولطوياقي

كمنلىقبليالأنبياءومنلى"مثلي:يقولىحيثالنبويحديثهفيذلكإلى!لعنمير

حولهايطوفودطالغاسفجدلى،لبنةموضعإلاوحسنمافأكملهادأوأبنىوجلى

.(؟)"النبيينخاتموانااللبثةفأنا،اللبنةهذهلولاواحسنهاأ!لهاهاويقولون

منسمبقهلماهصدقبأنهينطقوهواحلهالوجيحلقاتآخروالقوآن

هنيديهبينلمامعمدقأبالحقالكتابإليك!وأنؤلناسبحانهفيقولىكقاب

والممثع!تملىالمتيضمنأيالمهيمنفهو148،المائدة(..عليهوههيمنئماالكتاب

بهوصىماالدينهنلكمشرم!:تعالىسيطوعليه،قالطثمسبقههاعلى-

أوم!يقأأنوعيسىوهومىأبواهيمبهوصيناوماإليكأوحيعاوالذينوجأ

بأنهعامةالناسالقوآدطيخماطبكما113أالشعووى(فيهت!تفرقواولاالدين

فىيغكملكمأكملتاليوبم!وجلىفقالط!عزالنعمةوتمامالدينبكمالىجاي

.(3،المائدة(ديغأالإسلاملكمووصطنعمتيعليكموأتممت

سببالط:الوسلىبعثةإلىالداعيأنهذأ:فيالمقالطوخلاصة

الإنسالنمالكمالىتبعآالمنشعودالكمالىإلىالشموائعبمناهجالاوتقاء:أحط!

حضاوته.معيقناسبوهامدأوكهوعمق

والععوابالحقعنانحوافهنالإيمانعقأئدصطقدها:الثاني

الخوافاتإلىلتروعهاوباطل!ا،العقائدبؤائفباختلاطها

الوهمية.والأساطير

ينالط!علىدخييلىلكلىوتيطهيرأت!حيحأ،الرسولطوظيفةتكودطواذدن

ذلكوكل،عامةالديضيةوالمفاهيمبالتصووأتءا!واوتجديدأثسم،الإقي

تعالى.الئههنإقيبوحي

.البخالىيوواه111
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هنغيوهابعكس!،الدينيةالعقيدةسلاهةعلىالحاوس!هوفالوحي

وأالإتهذبحكعقيدة،والحؤأفاتوالقصع!الأساطيرعنتطووتالتيالعقائد

م!ثالأسلافتقديعم!وعقيدة،موتهبعدبعثهثمالبعنعوخطاياعنفداءقتله

الجماعاتبعضولإححعاسذجدكما،تاليههمإلىثمعبادتهمالىالانحدأو

تصووأتأعطوها،خفيةقوىعبادةإلىدمحاصمقدوجلالهطلو!جملابروعة

ذلك.صرإلى...مختلفةأسطووية

وصربأطلةعقائدهيالحقالئهوحيالىتستندلمالتيالعقائدهذهفأمثالط

بعضه!لبطلىبعيضأبعضهيناقض!ال!تطودىمنلنوعخاضعةوهي،صيحيحة

بدضهايبطلىلافإنهابؤماهيها،ال!وحييمسكالتيالعقائدبخلافالأخر،

كمانحتى،والتعمحيحبالقطهيرالوحيتداوكيهاؤيفداخلهأوكلماالبعف!،

نحنأنا!الدينم!8إلىبحفظهادوتكفلىالقوآنهوالوحيمراحلىآخو

.19)الحجولم!لحمافظولطلهوافاالذكرنؤلنا

العحيحة:للعقيدةالآولطالععحيحالمععدوهوادآن-2

هنوبيغاتللناس!هدى!الوحيفتوأ!طآخرالقرآدطسبحانهالكهأنؤلط

وأثبتالأخر،واليوبمووسلهأفهفيالصادقةالعقاثدذقرو،"؟1(والفرقانالهدى

الكمالىلهوأوجبوالشويك،الندعنوتنؤيههووحدأنيته،انلقوبوبية

اليشعر،إلىىل-أعتاطةعندهنبهجاؤأوبمابالوسلىالإيممالطأوجبكما،المطق

أثههعرفةأجلىهنوتاملاتهتفكيوهللعقلىفنظمكلها،الحيا-ةبؤهامأمسمككما

يضلىأنعنأيضأالفكنرتوأزنوحفظوتقليد،وهمعن،ل!ويقينحقيقةعن

ع!قيدةيخلخلىأنالعثعيطالطحأولطفإذأ...العثعيطالطوأوهامالخيالىههامةفي

الزللى.أوالخللىعنيحجؤهمتيغأحبلأالقرآنفيوجدوبهأوديظفيالمسلم

أنحوأف،أوزيغغيرهنالعقاثدحقائقالمعممل!مينالوسعولطلقنكما

.185أ!وةلم111
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أؤدي!ادهعلشالسكاالماضي!دهفيكانمماأفىأخرىلحقأثقوبيمالطكشعف

آخو.وسعولأفضلهمنبيااثهفيوسعلى،عقلهونمووتجأوبهئقافف

هنجمةفنزلعت،الإقيةوالحقاثقالعقائدتعليمفيالوسلىتتاسعتوهكذا

وكل،بهأخلالىأوإلغائهدودنالصعابقهنهااللاحقيك!ما!اهتعالىدةهراحلىعلى

العأهةالوسالةبلذتحتىحق،مجتمعةوكلهاحقالمرأحلىتلكمنهرحلة

الإنعمعالطكمألطنهايةهعالإمعلامبدينخقاههافكالطالمنشود،الكمالطدوجة

محمدعلور.النبيينخماتميدعلى

كلمعالرسلىبعثةالىددتالتيالأسبابأحدالقطووهنالضون!!ذا

فهو.الفقافاتونمووالحاجاتالتجاوبضوءعلىالبشويةللجماعةتطوو

الحقاثقتعليمهفيبالإنسانتدوجو!وأكملى،ألىكمالطمنأرتقاثيتطوو

فيهلهيتوفوبحيث،عمقإلىبعععاطةمناوهنه،اعمألىخا!هنالإهمة

-والأخوة.الدفيافيالسععادة

برسمالاتالرسلىة!ضبفيسببأثالطالانحطاطيالتطووهنآضرنوعوهناك

إلىالكماليالمستوىعنالدينوهنهجبالعقيدةنزولىهوالغوعذلكالسعماء،

العهدطولطيمععببهوبماالبشريالفكروهستحدثاتهب!ادئهبينوالقلفيق،نقضه

العقائد.درسمخحتىكاهلةوبهرسالةبتبليغيقو!الوشول!فإنبالومعول!،

ثمللجمهوووتبليغهاالمؤهغينقلوبفيالأقلعلىبأ!شويعةالغاسى!بلتؤم

افؤلةالعقاثد-وتختلطالوسالةبتللثبألع!لىالعهديطولطثموبه،ألىيمضي

صرأو،فعخصيةلأغرأض!مقصوبىبتحويفتتبدن!أووالألعماطير،بالخوافات

مغسوبةتبقىذلكوهع،الحقأئقإلىهنماالإدهامإلىأقوببوتععيبحهقصود،

،الأوهامهنالعقولىليحوووأالومعلىإرسالطيستدعيوهذا،الحقالإلهألى

الوتتوفي،وخوافاتأبياطيلىهنبهأعلقمماالصحيحةالعقاثدله!لطهروا

الح!عأة-لأموووتعموواتهاهدهاوكهافيتطووتقدالبشريةالجماعةتكودننضعه

فيفعيفؤسوار،وظواهوحقأئقمنبالكودطتعلقلماهعوفغهالعمقتبعأ
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يقفقوهاالإنسافيالنوعحالىلمعلاخضووويعأيكولطهاالتعاليمهنالوسولى

ته.تيصوواخروآ

لايصلعحأذ،مجددينيكونجواأنتبلىهطهرونحقيقت!مفيفالوسلى

عنالعمعجحيقالعصدةؤلزلتالتيالدخيلةالوواسععطإؤالةقبلىالتجديد

هوفىهما.

هنأولأالإفسانألىأوحىسبحأنهاللةأنطهأ:فيأقىلىوجلة

المخدودة،الفميقةحياتهفيهدايتهفييكفيهالذيبالقدرالصحيحةالمعاوف

هداوكهترتقيعنطهماانهثم،المكتصعبةوثقافتهالعقليةهقدوتهحيتغاشطوها

لماا-لغاءغيرهنالكمالىبلوغهنحوالايحأ*ذلكفيأذيسموحاجاتهوتؤدأد

تهذيبهعولكن-نبيألىنبيهنتتبدلط!لالعقيدةلأن-العقمائد،هنسبق

!تبلغالغفعجذلكيك!تملىوعغدما،ونضجهالإنصعانلق!ذيبتبعأالصعوأئعفي

خياتمةالموحلةهذهلتكونالدنيا،هنهوحلةآخولحقيوثعدهاكاهلالإنسانية

.---العامهعغاهفيالدينيكقملىوجمهيا،الغبيينخاتمونبي!أالوشالاف

يناقض!موأحلىوليستبعضأ،بعض!ايكملىالمخقلفةالمراحلىفهذه

إلمكملةالأخيرةالمرحلةحتىإليها،ومحقاجحقهوحلةكلبلىبطضأ،بعض!ا

والخاتمة.الأخيوةالإسلامرسعالةوهي،هواحلىهنسعبقهاهالكلىوالمقضمنة

الأخيرةقبلىبالموحلةأقحيثالسلامعليهعيسىسيدنا!ذاقروولقد

مماءايب!نألاأوالغاموسلأنقضج!نتأفيتظنوأ(لاألانجيلىكتابهفيفقالط

والأوضالصععماءتؤولىأنإلىلكمأقولطالحو!فإنبلإكملى،بلىلإنقض!ضط

:5أهتىأالكلىيكونحتىالفأموسهنوأحدةنقطةأوواحدحرفيؤولىلا

17،118.

هوجلقهبلى،قبلهالرسولطههمةلاتبطلىالرسولطههمةانيجينفهو

الحقائقذوالسماويالدسعقوووهوالغاهيوسانيقولطثمل!لسعابقة،محطة
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منشعيءفيولامختلفينهتوددينغيرالعذبالمنهلىذلكيردودطوالمسعلمون

ال!غليلىيشفيبماأققدالمسلمينبينإلهيوحيوهوفالقرآن،الديناهوو

ولي!هي!نوكتابنوليالثههنجاءكم!د...!والنفوسأ!ىبفممصيح

؟ذنهالنووألىالظلماتمنويخوجهمالصعلا!سعبلىوضوانهاتبعهنالد

.15،116أالممائدة(هستقيمصوأ-طإلىلسسهديهم

الصدورفيلماوفمفاءوبكمهنهومجظةجاءتكمقدالناسايها!يا

مماخيرهوفليفوحوافذلكهت!وبوبفضلىقلىللمؤهنين،ة!وووهدى

8!أ.()يونجمع!75.يجحعولت

هنالثتكنولمجميعأ،الغأسقلولمجطالدعوةهلأتحتىالقوآدطدعابهذا

استكناهفيالعقلىهتاهاتوواءالسعيأووالإيمالطالعقيدةحولىإئاوةادق

فيغهيالقوآلطالمحمديةالسئةسأندتذلكفيشيءظهر!اأذأ.المطلقحق!يقة

شصيء،هناللةخلقفيما:الصحيحالتاهلىإلىالفكوموجهأعنه-ثكل!ىالوسولى

هويوةابووووىأ؟""فتهلكودنذاتهفيت!فكوواولاأددةفي"تفكروأ:ي!قولته!تبفكسان

حتىشيءكلىعنالفاس"ليسالغكمقالى:!رالغبيأنعظأطةوضيي

يجعبهأيبينهويوةأبأولكنالدة؟؟"خلقفمنفيءكلخلقأطةيقولوأ:

الشعيطالن!يأتي:قولهعل!النبيعنفيوويأفؤلقهذاأواءالإنسعالنعلى

بلغفإذاوبك؟خلقهنله!ولىحتىوكذاكذأق!خهن:فيقولت"أحدكم

مسعلكهالصعيطانعلىسدعظيمهدىفهذاولينقه"12!باذفليسعتعذك!لذ

والضلالى.الؤيغعنبالمسلموأهعمعك

فيهتوحكين،والسنةالقوآنتوجيهعلىيسيوونالععادقولطوالمسلعولن

هنفيهابمامتحلينشعواثيع،هنالغعاليمفيبمياني!اعللعقائد،فهحهم

تؤفنملمالتيالمنحوفةصر-المسلمينلهؤقبينحدثهاوان.وففمائلىأخلاق

دأود.أبووواه11"

داود.أبورواه12)
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نع!فهمحولطيكولطأذلايعدو:خلافا!طهن-والسعئةالكتالمجطم!فعن

الإسلامعقأئدظلمتولذللف،تحويفأوتبديلىأوتغييرغيرمنالكتأبحطهن

ني!لاإمامالقوآنلألط،افأنحرأوؤيغأوخلطيقخللهالموسليمةصحيحة

أوالعقولطت!علىعندماللغاس!الهأديأذا!و،المصطفىالنبيم!عئةوهعه،كله

مقع!كسمتأدطمافيكمتوكت"لقد-!ب-الكيويمألىسولطلمولطالففوس،تمعلى

سعبحانهالثهعنايةتوتكما11""وسنتيأذكيتابه..ي!عبتضليوالنبه

ليكونالدينيومإلىدائمحفظوهوتد!ر؟.أوبهالدمثعنكتابهبحفظ

(لحافظونلهله!إناكوالنهنؤلغانحنإنا!سمبحانةقالىالمصملم!هرجعفهاية

.!9ل!الحجر

فلاوالخطا،باومعلاو،ىلطأبلاوالحقبينالفاوقهوكالطذلكوهن

عدلطبهحكمومن!مدقبهقالطهنألأفك!او،بهولاتضلىالإهوأء،به.تزيغ

..هستقيمصواطعلىساوبههدىوهن

الكقبهنغيرهأما،عموههفيالدينلحيقائقحفظهفيالضآلطهوهذأ

يحملىغيوهأظيوئموضياعها،تدميرهابعدغيوتقدفإنهاعليهالسأبقة

الأغلب.الأعمفيبهأاثهياذلنلموتعأليمعقائذ

الإتهأنؤعمواحيعثالويقضلواقد،أليهوديالدينأتبأعفهاه!م

شععبهلأنهم!ةلأرض،شععوببهنعداهمهندودط،فحسبأسوائييلىإله

وأحبماؤهادأبناءبانهمؤعمهمألىهذأوجوهمهاملى،هملىوغيرهمالمختاو

فيالقوآلطوصؤوهأيضإ،-!الغعأوىقالتوكذلك،الممتاؤةالخاصةالحهمظوةذوو

القرآقولكن!..وأحباؤهأثهأب!نأءنحنوالنصاوىاليهوفىوقالت!:توله

بلىبذنوبكسميعذبكمفيليمقلى!:فيقولطهذهوعقيدتهمؤعم!معليهميود

مجسئماالإتهفتععووواأيضأأنجرلهؤاكما.(18أالمائدة(..خلقممنبضرأكقم

.الجاويوواهأ؟أ
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تنؤلطأهورمنذلكغيرإلىالناسبعضيصارعوقدالأوضعلىيمشيوأنه

هنلهميبقلم،حتىتوواتهمبذلك!شتوقد،الماديالمخلوقدوجةالىبه

وسهه.ال!اليدين

وحين،قبلهلهرمنال!فمقاتعهدفيالتوواةكتابفقدانذللثفيوالعمعبب

الؤهانمنقىونبعدكقابت!أاعادواوطنهمألىبالعودةالملوفيبعض!عليهمهن

الغسيانعنبعصمتهانحكمأننستطيعلاالتيالسعمابق!ةذ!ياتهممنوذلك

الأهوأء.مرأعاةأوالتلفيقأو

فؤعموه،الإتهمعرفةفيطوأ..الدوبنفس!علىفهمالغصارىاها

ولميلدلمالصمدافهأحدأدلةهوقلى!واحدأإقأإل!الهةكالطوها،ثلاثة

فداءوموبئعيسىفيالإلهبقجسيدوقالوأ!أحد..كفوأ.لهيكنولميولد

هغالامجالطكن!يوةاهورأالدينفيؤعمواكماالبشعو،خطاياعنوكفاوة

عليهالمسيحإنجيلىفقدالطهوأيضأالؤيغهذأكلىفيوالسببلذكرها،

الكويسمال!قوآنيقولىكمانسوهبلىالصدووفييحفظولمي!دونلمفيهو-السملام

!..بهذكرواممأحظأفنسوأهيناق!ماخذناذصارىأناقالواالذينوهن!

بعض!ميولموبماأتباعذكرياتهنأخوىأناجيلىألفتثسم!14أالمأثدة

ودعواأهوهتولواالذينعقائدمنالكثيوالدينداخلىولذلك،بيعينهالمحميح

السابقة.دياناتهممنقديمأووثيوهقدهافيهدسموائسماليه

الكتابعنبالإنحرافلهىلنعقونهماليهيوديمقتودط،النصاوىنوىولذطث

شعيء.عكلعندهسمليسوالذلكوهم

لالإفيشيءعلى*ليسواكيعذلكبانهمالنصاوىيصفونوأليهود

بإنجيله.ولابعيسىيعتوفون

شيء.علىليسوابأنهمالفويقينكلاعرفطجاءحينالقوآنولكن

قالى،والمحرفالمزيفطبمالبديلىوأيمانهكتابهمنهمكلتركهوذللثفيوالسبب
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النصاوىليسعمتذو!يلا!وقالعتالآخو:فيفويقكلهقالةيحكي.سبحمانه

ليعلنالقوآدطجاءثمأ!"(.ضيع!علىالييوفيليسعتالئصماوىوقالع!شعي!على

بحمل-اتكلاأفلىياقلى!سبحانهفقالطشيء،علىليسواجميعأأنهمالج!إلى

(5.رئكممنإليهمأنؤلىوماوالإنجيلىالتوراةئقيميواحتىشييعلىلستم

وخهمهنإليهمأنؤلطوهاوالإنجيلىالتوواةأقافواأنهمولو!168أالماثدة

كلاالقوآنيدعوثم166)المأئدة..ارخلهمتحعتومنقوقهمهنلإكفوا

واحداللةالطوأعتقادتخللهازيفمنوتطهيوهاالعقيدةتعمحيحإلىالفري!قين

سمبحافهفيقولطاستئناءأوتخعميص!بلاجميعأالنأسولإتهوهوله،شويكلا

ول!أدلةإلأنعئذالأوبينكمبينناسوأيكلمهإلىتدالؤأالكتأبأهلىياقلى!

ففولواتؤلوافإنأدلةدوفيهنأؤبالآتغضآبعضعنايئجذولافمينأبهئسعيرلث

أدثةفيةد!دلاصححتمتىوأنه164عموالقأآلى(فسلمونبأئاأفعقذوا

ولكن..عليها.مبنيةلأنهاوهيسووةسهلةتكودطالعقاثدسعائوسملامةفيإن

يعمهولط.غنهمفيالجميع

لأنهصحيحةعقيدةلكلىالأصيلىالمصدوهوالقوآنأدطنوىوبهذأ

العقيدةفيوهوالتبديلىأوالتغييرشوأشبعنالخألعىالإقيالوحي

والباطلى.الحقبينصدققئضيلىوالصعويمة

العحيحة:للعقيدةالثانيالصحيحالمععدوهيالنبويةالسئة-3

صحماوهي-الشويةالسئةأنعلىعا!بوجهالمسلمينعلماءيقفق

الثانيالمصدوهي-صفةأوتقويوأوفعلىأولهؤلىمن"بحورأدثهوسعولىعن

والسنةفالكتاب.الإسلاميةوالعنريعةالعقيدةقفعاييأفيالكويمالقرآنب!عد

وكذبالأخوجحدفقدمنهماواحط!آجحدهن،الدينلهذأهتلاؤمالنا!علالن

العخأهلىبإجماعالإسلامفىأثوةعنوخروجوضلالىكفروذلكبه،

بالسمفةالاحقجاجفيالجنةهفتاحالمسماةرسالقهفيالسيوطييقولى،والإيمالط

قولأ-"لجرر-الغبيحديثكولطألطأنكرهنألطاللةم!و"إعلموأنصهها

.أإ113(البقوة/
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دائوةمكنوخصجكفر؟حجةالأصولطفيالمعووفبسعوطهفعلأاو.كان

."الكفرةفرقهنفماءمنمعأو،والغصاوىاليهردهعوحشو،الإسيلام

فيالمغافاوجنةالضأظوأووضةكقابهفيقداهةأبنالدينهوفقلسلقولى

هعنةالأدلععةهنا!فاني"والأصلى:نعطهياالآحكامأصولهبجأن

ذاوأمو!مدقهعلىالمعجؤةلدلإلة،حجةأثهوسيولىوق!ولى-!-ألةوصلى

.!أموهمخالفةمنوتحذيوهبطاعته

أموهعنئحالفودطالذينفليحذلي!:تعالىقولهتفععميرفيكثيرأبنقألى

وهو!ررأثهوسولطأموعنأي(أليمعذالثئصيب!همأوهمغةتصيبهمأن

باقوالطوالأعمالطالأقوالطفقوزن،وشريعتهوسنقهوطيريقتهوهنهيأجهسبيله

كائنأ،وفاعلهظئلهعلىهودودو!فخالفهوهاقبلى،ذلكواذقفما،وأعماله

فيأحدف"هن--!رر*أوسولطعنوغيوهمااليصحيحينفيشتكماكأنهين

شعويعةخالفمنوذح!يلوف!يخعثى،والمعنىود!فهوهنه"ليس!هاهذاأهونا

وأنفاقأوكعفوهنقلويهمفيأيفقنة!تصيبهم!أدنظاهرأأوباطنأالرسولى

حبص!.أوحداوبقتلىالدنييافيأي(ألييمعذأفييصيب!مأو!بدعة

وحيهيأو-تعالىة!اعندهنبهالموحىحكسمفيهيالضبو؟4والسعنة

خطأعلىوسو!هيقرلامعبخانهوأذعليها،!وسولهأقرسعبحانهألثهلالط-هآلا

جاءتبماوألاعتقاداليعملىوجبولذلك،تش!ويعوفعله،تعشويعكلأههلأن

البخاويأخوفيفقد،ال!قوآنبهبما*جكاءوالاعتقأدالحملىيجبثما،الممعنةبه

!لوألنبهتمسكقمأدنمافيكم"توكتعأ؟ولاحجةفيقالط!النبيأن

الوسولتمايطحهن!بالسغةالععلىهوجبأتعالىوقيلى!وسنتياثهكتاببعدي

.12"(ئو!ولطلعلكيموالريفعولىأللةاوج!.أو!:وقالط!.1)!أثهأطأغقفد

بماالأخذهيالوسولطوطاعةكقابه،فيجكاءبماالإخذ!يأذوطاعة

.80الغسأءلم1(1

.321لمعموانآلط121

http://www.al-maktabeh.com



43الإسلاهيةالعكيدةلدراسةهدخلى

هاخذ4أنقيدكلعنهطقأأهوأالكهأهونأبلىوشويعة،عقيدةهنلنابئن

آتاكم!وهاتعالىقولهفيوذلكعنهيثهاناينغتهيوأدطالوسولىبهأتانأ

هكملةالسنةلإنإلاذلكوها(؟أ!فائت!وأعنهنهاكموهأفيخذوةطل!ولا

وهصدره.الدينأصلىوهما،للكتاب

وهئلههعه!،2،.القوآنأوشكاوأني،ألابقولهذلك-!-البيأكدولقد

فيما،فقالطالخطوالمنزلقهذاإلىالنألع!ينحدوأدطمن-!ث-النبيحذوثم

قألى:-!-النبيأن-عنهالل-وضيرافعأبيعنداودوأبوالتوهذيرواه

ف!يقولى:عنهيخكاأوأهرتمماأهوييأتيهأويكاتهعلىهقيكفأأحدكمألفين!لا

.!اتبعناهافهكقابفيوجدفاها،أدويلا

:العقيدةبهشبثالذيالينع!شورط

هنأصلأبهالعأتجطكانأن-متوأتوأأي-قطعيأثيبوتأثابتأيكون-أن1

والكقب،،والملائكةوالنبوات،وصفاتهتدألىباثهثألإيمانالعقيدةأصوك

ذلك.ونحووالحسابوالناو،،والجضةوالحشمو،

يكودنأنفيهفيعثمتوطالعقييدةفووعهنفرعأبهالنابحتناك+!نإف

وبعف!،العواطكلاليبك!ثباتالتواتو.فيهيشعتوطولا،فقيط!عحيحأ

ذليك.ونحوالجنةأهلىنعيموبعف!الغاوأهلىلهيتعوضهما

يجبالعقيدةأموولألط،ىلل!أتلايقبلىولافيه،لاخفاءظاهوأيكون2-أن

علىولا،الجأهلىعلىولإ-العالمدلىعفىلابحيعثالظهورهنتكونأن

ال!صجواء.بطونفيالضأربعلىولاالمدني

الهةؤسعبحانأتبعنيومنأنابصيوةعلىالثهإلىأدعوسبيليهذهقل!

.!3"(المشركينهنأنأوها

.7الحشعو/11؟

!كلاء.الثهرسولىعنالمقدأدعنصحيحبإسنادوالحاكينمداودوأبواحمدوواه(2)

+108لميوسف131
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الأؤ!ثاتجاهمه

ط!ام!مهالأ

الأتية:لفععولى1محيلى!يسفعقملى

!فقد3

الأولىالفععلى*

الثافي1لفمملى!

الثالثالفععلى"

!و11لفصلى*

1ولحسدوث1ر1لقيدأبع!1لعطأ

سوأ!1ولدنة-!ب1!لققععة

في..،شباث-!ر-،.---!1هسيس!ك

"---"لى+وجوده

لي+ألهةت.

ءوإلقيدو.*1
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وهووالثناء،للشمكوالمستحقوهو،بحقالمعبودهيووتعالىسبحانهاللة

لمالصمدألثهأحدافه!وقلى!،سبحأفهقألطالصمد،ال!فردالأحدالراحد

*!أحد(.كفوألهيكنولميرلدولميلد

أيضأتنؤهفقدوالولد،ةبحأصلاو!كيوعشلاوالندعنسبحاذ4تنزهوثما

هاكلىله!بحبالبصير!السعميع*وثعيءكمثلهليص!9ان!نظيروالشعبيهعن

يويدلماالفعالىالباوىءالمصوووهوالقيوما.لحيفهوكمالى،هنذاتهتقتضيه

ويخغاو!أ؟(.يشأءهايخلقووبك!

الذاتحقيقة-العلياالحقيقةإثباتحولىيجويهنأالبحثأنوحيث

النفع!طلبلاسغحالة،معلومهولمايكونانمابلضرووةوالإثبات-الإقية

المعلوبمببيانالبحثيديىلتنتقدمأنناسعكا.هطلقأ.جهلأمجهولطهولما

فنقولط:العقيدةبعلمهظيتعلقهاوخكاصة

:المعلوماقعععأم

علمنا.بهيضدلقأدطيمكنهاكلهوأو،يعلمهاكلهوالمحلوم

هوهماأوديغية،عقيدةإثبات،بهيتعلقالذيالمعلومهوالعقيدةوهوضوع

الذيللمع!ومهثالطف!ذا"عالمتحالى!اذ:هنلىدينيةعقيدةاثبماتالىوسيلة

العالمدلإلة)وهثلى.وتعالى،سبحانهاطةم!لعهيديخيةعقيدةإثباشطبهيتعلق

.68ذالعصص!1)
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ني4
لإسلاميةالعقيد!ا

دينية.عقيدةإثباتإلىوسيلةهولما!الطوهذاخابقهأ،وجودعلى

الحيثيةهذهمنالمع!ومهسوالعقيدةعلمموضوعألطعرفنافإذا

أقععأم.ثلاثةالمعلوبمفإدن،المذكووة

يمتغحفالذي،لذاتهعدمهيمشعلاأولذاتهعدمهيمقغعأنأهافهو

واجعبفوجودهلذاتهعدههيمتنعدامومأ،وتعالىسبحانهاذهولذأتهعدهه

بالضوووة.هوجودأفيكودط،لذاتهوأجبأوجودهداموها،لذاته

وجودهيمشعلاأولذاتهوجودهيمتغعأدطإها،لذأتهعدمهيمقغعلاوالذي

الذيهوإذنلذاتهفالمست!حيلى،المحعقحيلىهولذاتهوجودهيمقنعفمالذي،كاق

معدوهأ.يكونوبالضوووةأ!علأ،وجوفىلهيتحققلإ

يسمىهاهو،لذاتهوجوبرهلايمتغعالذيوهوالفاك،القسمأها

يكودطفقد،العدمولاالوجودذاتهلإتقتضيما،لذاتهفالمحكنبمالممكن،

هعدوهأ+يك!ولطوقدموجودأ

أدطالوجود،الممكنوالمعدومالوجودالمستحيلىالمعدومبينوالفرق

جسمفيوالسكونالحوكةاجتماعمنلى،هى!وجوالعقلىفييعمعتحيلىالأولى

شريلثومثلى،وجودهيعممتحيلىالضدينفاجقماعوأحد،ؤهانفيواحد

للباويوجدإنلأنه،وجودهالعقلىفييستحيلىمعدومف!إنهأيضأ،الباوي

وجودهيستحيلىولذللثإقأ،الإتهيكونألاعليهللؤمشعولجظتعالىأثهوهو

تعالى.لهالوجدانيةصفةوجوبعلىالكلامعندسقعرفههاعلى

منلىالموجد،إوافىةبهتعلقتإذاالوجو!سجأئؤفبمانهالممكنالمعدومأما

.بوجودهتعالىالثهإوادةتعلقعغدكذأؤهنفيهئلأمححدوجود

ئلاثة:أقسامهالمدلمومانهذاهن!لنتج

الوجود.-واجكا1
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49!لى

الوجوي.2-هصعتحيلى

الوجود.3-ممكن

!رفتهأ:منبدول!بهتتعلقاحكامالفلائةالأقسأمهذهمنولكلى

وجودعليهطرألولأنهأصلأ،وجو؟عليهيطوأألاحكنمه،:ل!ظ

لماهيععتهلاؤماليعدملألطمستحيلأ،يعدفلمهصعتحيلأكونهطبيعةعنلخوج

الوأحدمفلىوجودهالسعقلىيقصوولاما!وأخوى،وبباوةضرووببأ،*ممؤوهأ

السابقة.والإهثلةألائغينضعف

وألهرعدمه،وجودهالعقلىنظرفيمايصحأنهعصفنافقد،الممكنأطصبر

ألىبالنظووعدمهوجودهتسعاوىمماهوأو،والعدمالوجودذاتهاقضضتمأهو

وأهوجدأوسببهناككانإذأألايوجدلاأنه..أحكامهوهن.ذاته

غيرهوالسببذلكيكردطأنبدولاعدهه،علوجودهيوجحفاكل

الوجرديوجحمرجحأوسعبعبإلىوجودهفيالممكنيحقاجوكما،الممكن

يوجحهوجحأوسببإلىعدههفييحضاجفكذلك،العدمجاشبعلىفيه

.وجودهعلىعدهه

لاكماالوجود،يعطيهسببهنوجودهفيبدلاالممكنبأدطفضلخع!

علةهوالاهكالطأدطأحكامهمنالط!كالوجود،يسملبهشطهنعدههفيبد

الممكنذاتاقتضاءعدمهوالإهكانوهدئجح،هرالىالممكناحقياجفي

.والعدمالوجود

والحيوأن،الأطفالطيدوكهبديهيقولطهرجحالىالممبهنبياحتياجوال!قولى

وجحتالميزالطكقتيأحدىبانصبيأأخبرفلوفإنكالواجح،الوأيوهو

ذلك.!عذقلمأموجحبدودطالأخوىعلى

يحدثه،ث!حمهنلهبد!لحكادفكلأن!وطبعهفيتركؤالذيلأدط

آخر.هوجيحالأخوىعلىالميؤانكفتياحدىوجحانوجحفالذي
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الوجودللوأجبكاكألةوأنقسمكلىؤحكاما!ومأقعمامهيهذه

أطة.فعاءإنبحفهاعندسنعرفهأأخرىأحكام

الحنمالق،وجودينكوودطالذينالملحدينب!عض!فصادفطقدكغاولماهذا،

،وجودهأثباتعلىنتكلمفأننا،وجودهفيمجأوونأوالوجو؟واجباثهوهو

وآياتهاث!فيالملحدينحجج!ف!حدبعدحقهفييجوؤومماتعألىلهيجبوهأ

المستع!الط.والذالإلوهيةقضعاياعنالحديحثنتابعثم
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!وألا+صع.-أ

ؤالمحذودت!طلقعذماتبماقيلتمأ!علا

ؤالإسلأمتةأقأدطل!نجناقلى!ةاؤ

غديم:
جودلو1و!لعد1بيهن

ومنالموجوىاثبافضيءكلقبلىيتطلبهذاهوضوع!نافيالبدثالط

الوجردهذاأنواعيخهذللفبعدننظيرثمالوجود،أثبأتيمكنذلكخلالى

الوجود+هذاموجدههعوف!ةالىالنهايةفيلنصلى

علييهاالبرهغةألىتحتاجةيف!حلفتظريةكاش!والطالوجودأثبا!طوقيضية

الإدوأثثإلىبالقيأس!بدهيةنفسهالوقتفيأنهاإلا،الفلعععفيالبدثمجالطفي

الحمصي.

جذووفقطعلكيلبحثهأالتعوض!منو!فهلافإنهوذاك.هذاكلومع

اقضناع.عنسعليئماالنهايةفيالبحثليعملىالبدايةهنالشميلئط

فدوك؟حين،العدمندوكنفسمهالوقتفيفإذنادو!ؤلاأدوكناأذاأنغيا

حال.بيننكودطالعدم

قد!غكوننثبقهألطهاله!الوجود،أفبقناقدفنكولنالعدمننفيأنإمأ

الوجود.أثبقغاالحقيقةهذهأثبتغاا!أومما،حقيقةأئبتغا

محالط.إلمطلقائعد!أقهذأهنفصمتنتجأنوممكضنا

أنيفسناأئبتنافقدنفيعاأوأثبتناأ*ة:نقولطأدطن!عتطيحأخرىوبعباوة
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سلامعه!لا"لعقعدا52

ألايقوم!لوالفكوفكوذوكائنوالنافيالمثبتلأنوجودنا.معنىوهذا

بموجود.

العدموأنوئابتقائمالوجودأدطأييضأهذاهننستنتجأنوممكننا

محالى8المطلق

الوجودأدنلينبتقال!حينماأديكاوتأبهجاءالذيالمننهوو!ذا

يمكنوعليهشيء،الفكرلأدطوذللثهوجود(أناأذدطأفكو،أ.أناحاصلى

الخيالط.منضرببهفكوبلاالفكرالطألىانقهىلأنهبألدجود،وصفه

هطلقمنهالعدمأدطكما،إضافيوجودوهغهمطلقوجودالوجويوهن

وحماصلى.واقحوهواضافيوهنهمحمالىوهو

الأوليالوجوبوهو،ولانهايةلهبدأيةلاهاالوجودهنفالمطلق

.الأبدي

محلأوكالط،بنهايةوأقترنبدأيةلهكانتهافهوالإضأفيالوجودأها

لليوجودالمقابلىهوالإضافيالعدمفإنمحالأ،المطلقالعدمكانولماللتغير،

محله.هناليعع!وتفععيلىبحثإلىتحتاجالمذكورةالثلأثةهنوكل،الإضافي

ا!أم!:بطويقالعلمقيمة

طويقألتكونالهخيلةالىالحسميةال!صوونقلىفيكبيردخليلهاوالحواس

عنكبيوأقصووأةوع!ا!قالحواسأدطنبينأدطينبغيانهأل!الوجود،أدوالثألى

لإنكاوه،كللاعلميآوجودأوجودهثبتأننجعدالوجودفيممأكثيرأدراك

بموووبيغماهكانهعنيتحوكلاثابتأنهإلي!اويخيلىالظلىترىهنلأظلعين

كمايسير،بزهنالسابقةالموةفيوأتهالذيمحلهانضععنقدتراهالو!ظب!عف!

الطيففيمحعمووه!عينحدعفدتقفانهأإلا،الألوانترىالعينأن

البنفحمجي.فوقماولاالأحمو!طهاتويولا،الضرئي
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3ءوالحدوثالقدملننالعالم:الأولطالفعلى

بينقيددهوقعهاألاتسمعلاولكنها،الإصواتتسمعفإنهاالأذنأها

قوبه.أولبعدهنظرأالصوتجطتقديوعنتعجؤأفهاعنففعلأهعينينحدين

لاأنيعتقدبل!يظنتمامأهغلقةجوةفيوحيدأالإنسانيكونرقد

به.يح!مم!أويسمعهأويوأههغاكشيءفلا،وحدتهعليهيققحمشيء

التيالأجهؤةبفضلىالاعتقأدويتبدلىالوهمذلكيقبددهاسعوعانولكن

جيهازفتيحالىعمدإذاالإنسانفإلط،العقليةوالنظويافالفكرنتاجهي

صووأيوىفإنه،خاصةذبذب!أتذاتموجاتعلوأدأوهأتلغزيوناالوأئي

ييعققدوكالطالجهاز.ذلكفتحلول!ليدوك!أيكنلمحجوتةفيأصوأتأ!لسمع

هذهاكتشافقبلىبعدههيايؤهغونالؤمنمنودحأالناسوظكوجودهما،عدم

العلمية.القجاوب

لولاالمجردةالعينتدوكهالاالتيالدقيقةالكائناتذلكعلىوقعع!

أالعينالمذكورتينالحاستينعجزأدطكمابها،يعممتعالطالتيالمكبوةالإجهؤة

إحفعأوالحاستالطهاتانتععتطيع!لأبحادمجرالإدواكقعدعغديفبتأوالأذن

المسموغ!.أوالمبععو

لسقمالمذأقحلوشوألمجطفيالمواوةطعمتدوكفقداكوقحمامعةأها

تكادفلامختلفةعللىمنيصيب!الماالخعمحاسعةتماهأت!تعطلىوقدلها.،يضم

عليه.الحكلميمكنشميفأتدوك

واقعية،وتجأربعلميةنظرياتنتاجهياخرىحقاثقهنأكأنعلى

غيوفهيذلكوهحانكاوهأ،إلىسبيلى!لقطعيأثبوتأثابعتةالحقائقوهذه

الكيهرباء،مفلى،الماديالادواكحيثمنالصوفةالحواس!لحكمخاضد4

فإن،العقلىهناكانكما،خالصةماديةطويقةعلىت!كييفهايمكنلافحقيقت!ا

الوجدانيةالحياةهنالكثيروهثله،الحواسطريقغ!يرهنيدركهالإنسالط

منفيهشعكلاوجودهاوغيرهافهذهوالشعع!وو،الذاكوةووظائفكاوالعأطفية
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.الظاهرةالحواس!ادوأك!اسبيلىيكونالطمجر

الإسلاسيةالعقيدة

تحيطلاالأولم!الإفىوأكمنافيذوهيأ!وأس!أننجدالبصعيطالقتبعوبهذا

وهيذأألادواكياتمنكيفيرفيتلحقهاالن!عبيةلهرأدط،الموجودأهمفبجميععلئما

وألاحأطةأدوجويلمعوفةتكفيلاوحدهأالحوأسأنإلىال!نظوفلفع!يجعلنا

ظنيأوحدهاطريق!اعنالعلمق!عاتحعميلىىلع!حب!هوجو!،بكلىالعنعأهلة

يقعأويواهبمأإلايؤهنلاانهيقول!منقولىيتهافتوبالظلي،بأليقينيوليس!

حععه.!!

طويقيأعنالإدوأدوأنالحوالمى،علىالماخذ!ذهنلاحظكنأو!إذأ

علىالمدوفةقصوهنفإنالأكعمل:الوجطعلىالضتاثجهأمونغيروحد!ا

وأالوايىالعقلىيدضدى!اأنبد!لبلىأهمصفة.حو!قديكونالحواس

أليقين.ليقآكدبالوجييدت!ملا

لعاأ1وحطوث1!سبمية9هبد

الفكوكانوهغهإلعقل،بميؤةالكائنالتسائرعقهتميؤآالإنسانخلق

مبدئهعنبفطوتهتساءلطالوجودإلىفكوهووجهصلةأفعوقوحيهت،والإدرأك

وهنتهأه.

وجودهأنيمرىكأنلهانوهمص؟أيمنلهالمطأين؟منن:يتعممماءل!فاخذ

لأنه،ا-ذيبيكتفلمأنهإلا،أبيهنطفةهنأوأههوحممنكأنقدالمبأشعو

التيالمسبباتلهذهالأسبابجميعإليهتوجع،أولىمبدأذلكووأءأدطيسعتعنمطر

السماءجوإلىنظوفإذاالنهاو،وأطوافالليلىآناءلهادوأكهحسعهعليهأيقع

البذووفيهاالأرض!فتعاذقهالسماءمنيثهمرالمطوألنوأىالأوضوأدييم

.والترابالماءبينهنوشعهيأطيبأئ!وأيؤقثمشعجوأ،فينبتالععلبالجياهد

عنصوينهنيقكيون-العلميةالنظويأهمتطأثبتتكما-الما:أدنثم
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550والحدوثافدميينالعالم:الأولىىل!فلا

يقعاليوجدبفيشيءوكلو"الأيدووجينأ،؟الإوكسجين!!الليحياةضوووين

بسبعبط.وجو؟هتعلقبفكوهـالاويدوكهالإنسيانسس!عليه

مكابوألاذلكينكوولاثحدثه،سعبع!كاميرهنحأدفهغاكفعليس

الجأحط!8ا!أهليةوبوةمنعقل!أطلىالذيمتالحوبيذلكنرىولهذأهغالط،

المتاهاتخلألطهنةقم!حلاجوانببعف!والتياس،الهدايةمنقبمع!على

علىيدلطالسعيروأثو.البعيرعلىتدلىالبعوة:فيقولى!لدتهبنويدجمعث!مهاكأدتال!

ذاشطوسماء!عاجونهارداجليلى:ألجاهليةثعاعوساعدةبنقس!!لقولطالمسير؟

يموتودطالغأس!بالطها.هدهحكاةوأوضموساةوجبالطفجاجذالتوأوض!أبراج

فيإنفناهوا.توكوأأمفاقأهموأأوضوأيعو؟ولط؟فلاويذهبوتيوجعونفلا

لعبرأ".الإوضفيوألقلخيوأالسماء

شعؤودنفيبهيحكموهاالإئس!النبهيتكلمها!كلىالأستقواءهنوبشع!يء

بمبداوثيأأوتبأطأتوتبطمرأحلهأكلىفيأنهالوجدهوليلتة،يوههفيحياته

كقبوفيالفكوقانونفييممعمىمما!هوهذابمععمبباتها،الأسباهمب!أوتبأط

ما!!لاوأساس!الكويةأحوكة!م!لمأتهنو!هوالععمببية،بمبدأالغ!عععفة

المعوفة.هباد!ءوأولىالعقلية

بيانأاسعابهاعنالمسبباتةبضتخلفقدالعلعاأدئهمعنعينةولكن

مبنيبلىنهائيأ،ولامطلقأليمع!والمسببالمحساالأسباببينألاوتبياطبأدطللخلق

وحضمته.الاوتباطك!ذأوتجطالتيوإوادتهتعالىهشعيفتهعلىذلك

:محدثلىحادثكل

نأهذأكلبعدنحمتطيعبمسبيداتهاالأسمباباوتباطبمبدأسفمظلهدإذأ

شيءي!وجدأدنيستحيلىذلكوعلى،عدثحطهنلهبدلاحادثكلنعقولى.أدط

بذاتهحيادثيحدفأنمحعالىوكذلك،يوجدههوجديخرهنأوثعيء،لاهن

يقين.عنالعقلىمنهسلمأمووهوغيوه،منحدوثهيكودنأنبدلابلى
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عرمنخلقوأأم!:تعالىقولهفيالكويماليقوآدطيقووهماهووهذأ

وإنبأنه:نقول!أدطذمعظيعذلكوعلى135)الطوو(الحنمالقودطهمأمفيء

سخلقأنهإل!،لهرتعالىسبحانهالدةهوالوجويفيهالكلالحصقيالجبكان

أرضمنعالمنافينشعأهدهمأبأدطالقولطنستطيعكما،للمسبباتهقاونةاسبابأ

يكودقانبدلا،ونجوموم!قووثعممع!،ودوابوفعجووأنهاو،وجبالطوسماء،

أنهاألاوتعددتكثوتدإنالفرعيةوالأسبابأحدثيها،محدشطعنوجودها

إلىهائلةلشعجوةالكنيوةالإغععانترجعكماواحدسبإلىال!نمايةفيتوجيع

واحد.وهوالأوض!فيافيجذعهاهووأحدأصلى

ماهوالحادثالعالممنهاالمتكودطالحادثةالكاثغاتلهذهالموجدذلك

عنحادثيحدثأنيمععقحيلىإذالوجود.بوأجعبالمععملمونالمفكرودطيسيميه

محضتناقض!الوجودواحبطفإنكاو،عدمعنوجودهينبنقأوانمعلهحادث

.يؤيدهوالواقعيمسليهالعقلىلأنوالضلالطالخطأعلىوأقاهة

لهذابيدول!موجطأ،هوجويولكلىمحدظ،حمادثلكلىأنإذدطفنبعف

وتعالى.سعبحانهاطة!والموجدوذلكيتغير.!لهوجدهنالمقيغيواليعالم

العالم:ددوث

إقألهبأنيقوكيلاالعألمبحدوثالقولطهنبعضهمينفلتوقدهذا،

وعدموأزليتهبقدههنقولىبلى،العالمبحدوثنصعلملا:فييقولطمخدثأخالقئما

باليطيعة.نؤهنلأننأ،أوليته

عنوابداهالذؤألي،الإهامقالهبماهذاقوليإبطالطنسيتطيعولكن

الخصمهذاألؤمخلالهامنالتيالفلكدورةفيوالسكودطالحوكةملاحظة

الثه:رحهفقالىبقدمةالقول!له!إبطالطالعالمبحدوث

أتمتفقدشعفدأكأشتفإنوترأ،أوفعفبأتكونانإمماالفيلكدووةإن

علىالسابقفألعدفىأذدطزوجيأ،دددأأتمتفقدوترأكاشطوإنفوديأ،عدفىأ
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والحطوثالقدميينالعالم:الأولىالفصلى

+إ؟،أعطقحادثو!فمحدو!هأكالطولمامحدود،الحالينكلا

57

والحوكةقديمةللعالمالأولىالمادةالط:فيقول!يعو؟هذأيقولىهنولعلى

هنطروهااما؟المادةعلىالحوكةطوأتأينهن:لهونقولطعليها،طاوئة

الحوكيةطوويكونأدطبدفلا!إذدط،بالاتفالقحياةذاتعرلأفهافمحالطذاتها

إل!يكونلاوهذاعدههاعلىوجودهاوجحالذيهوعنهاخماوفيهنعليها

وتعألى.سبحانهالوجودواجب

خكالق-إلهبوجودالإقواوهنالهاوبينمنمع!ضعبالعالمبقدموالقاثلون

برهالطإلىيستندلاباطلىمتهافتهذأوقولهم-الجدليةالماديةأ!محابم!و

وكلحكادثالعالمهذاأن:السابقةالنتيجةذكونعيدوعليه.قطعيدليلىأو

فيالمربموؤوهوالصبيانفطوةبهتخعهدكمامحدهمثه،منلهبدلاحادث

فيييتمنلىالعالموحدوث،الحكيمالخألقهوالمحدلمح!طوهذا..طباعهم

أبواصسموخليلهافةنبيبهحاجماوهذاوالألهؤلط،والظهووللتغيرصضته

هوجدبأدنماالفطوةهنهميسقنطقأنأرادحيئقوهه،والسلامالصلاةعليه

ألاالمتغيرشعأدنمنلأدطهتغيوأ،ولاحادثآليسقديم،حكيم،خالقالعالم

فقال!لقومهذلكفيهنأظوتهالقوآدطسجلىوقداليعقلى،ببدأ!ةخالقأيكودن

بأ!لتألىأفلىفلماوبيهذاقالطكوبمبآوأىالليلىعليهجنفلما!:تعالى

وبييهدفيلملئن!ألىافلىفلماربيهذأقالىبازغأالقمررأىلهقالأفلين

أكبوهذأوبيهذاقالىباؤغةالعنعمسوأىفلما،الضالينالقومهنلأكونن

فطوللذيوجهيط!وإفيتشعوكعون،ممابويءأفيقومياقالطأفلتفعلما

.(76،79)الإنعام!المشعوكينهنأنأوهاحنيفأوالأوضالسمموأت

الحددإن:التطبيقبوهالطسماهالدالمحدوثعلىدليلهفيأطةرحمهالغؤاليالإهاميغولى11)

الع!دسبقهحتى1611ييععبحلمالفوديفالعدد165)هوالؤوجيوالعدد161)هوالفو!ي

صاوفقدمسبوقأ،العددكأنوطالما!591سبقهحتى(601يصبحلمالؤوجيوالعد!د1601

بوهان-الفلاسفةتهافت)انظو.عليهالسابقلوجودقطعأحمادلمحثفهومحطودأكانولمامحدودأ،

.إالتطبيق
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فيمنهميأعقليأقياسعأ.منهيسقيخوفيلقوههأبوا!يممحاجةفيوالمتأهلى

بافلىليممىووبيافلى،الكوكبهكذأ:بوهانهإذيصيرالجدليةانقؤةمنت!ى

تخيرهناسعقنبط،الثالثالعفمكلىهنقياس!وهوربي،ليعع!ا!كوكبإذن

العالمعلىالطاوثةالععفاتكودط!و،ىل!آلاوأ!هووخلالطمنالعالم

أدنحكادلمحفأييستطعولموهصيره،تطووهوفيوالإلزامبمالقهرفيهتتحيكم

والنقع!الحجؤأنعلىواضحةدلإلةعنه،يتجردأونفسهعنذلكيدفع

ثةا!ئما.الحوادثصعفة

ألثه؟.!جرخكا!،منهلى

لأسعبابمقهووأالكائناتأكملىهوالذ!اقينسالطثجد،ك!ذلوتحعقيقأ

وأهثألةه!ذأوكل،المدبتإلىوصيرووتهللآلأبموهعائاتهولإدتةههخها:ك!نيوة

الكائنأتحطأكملىحقيقةفهذه،إوأدةولااخنعأومأدود!مخةوغئماعليهيجوي

لمذلكوهع،الق!وأق!وا!صطناعالواعيوأفيدرا!بالدقلىامقياؤهجهةمن

.با!دوفالمقععودالمع!،و!ووالاح!جاجالعجؤدائوةعنمحوفي

يخلقأدطيستطيعأنهأوفيءلاهنيخعلقلمأنهاتماهأيدوكفالإنسان

العسصوأتخقواأمالحنالغونهمأمشيء!كأهنخلقوأ!أ!شيءأي

)الطوو:!المسيطرودطهمأموبكخؤأئنعندهمأميوقنودطلابلىوالأرض

.!37-هـ3

وأدتلهاجضصواولوذبالآيخعلقوألنالهةدودثأهنتدعودطا!ذين!أدط

أالحج!والم!وبالطالعبضعفمنهيستنقذوهلاشعيئأالذبابيصعلبهم

73!.

بذأتهعجزله!اذا،وقدوتهلقوتهوتحديآالإنسالطلعجؤبيانأبهذاوكفى

إداوة"يصعتطيعالاالأولىفمنعدمتمااوإيجادأهاشيءفيهؤثوأيكولطألطعن

فيهلهميكولطليلأأرضيماءللنأس!ليجعلىالعيظيسمأ!وداأفلاكهنفلك
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القياهةيومإلىسعومدأالليلىغليكسمأذجعلىإنأوايتسمقلى!:وسكونوأحة

عليكم*أجحلىإلنأوأيتمقلى،تسمعونأفلابضياءيأتيكسماطةغيرإتههن

أفلافيهتعممكنونبليماياتيكمأطةغيرإتههنالصأهةيو!ألىسوهدأالنهاو

.172-71أا!فعمص!تبصوولط

فطويأموالكودأأحدأثتنتهيهمعثعيفقهإلىوأنهانلق!واذوكودط

!ولئن.الحقيقةهذهعنسمفلىفعإذا.إليةبالنعععبةوبدهيالإنصطانلدمى

الثه(ليقولنوالقموالعفعمعم!وسعخووالإوض!الحعمموأشطخلقهنسالتهم

.116لمالعنكوت)

هوتهاب!عدالأوض!بهفاحياماءالسماءهننزلطهنسالت!م!ولنق

.(63لم)إلعنكب!بت(أدلةليقولن

الخالقبان-العنادمحنتجردمماإذأ!الإنعمعالطأعمأقهنفالجوأب

لإن،بدهيوهوحمالى،أيدديتخلفلموأحدوالجواب،ألثه!والمدبو

المسعتكنةالفطو!جوابفهو،الإنانماققدوةفطاقعنخاوجةالموجودا!ت8هذ

الإنسعالط.داخحلىفي

غسيروهووتدوة،علثماف!وقهاالحوادثلكلالحييهعمالمدبوفألخالق

ولكألطوالعدء،الفناءلإعتراهحادثأثعانلوإذ،الحوأدثوفوقالحيوأدث

للوجوي.أصلأالمطلقالعدميكولنألطوهحعتحيلىالوجوفى،أصلىهوالعدم

الذيالطعلىالتدليلىهقالسابقونقألههانذكوأننودولاهذأ،

أستحألةيثبعتالذيالتسلسلىببوهالطوذلكبحادثليعم!العالمأحدث

لها.أولىلاحوادث

محلألكانحادثأكانلوالعالمعدفأنهيوالمذكيووةبألقيضيةونكتفي

محالى،وهوللعالمأصلأالمطلقالسعدم!يروبذلك،والعدمالفناءلطووء

فسبوهالط،السابقالغؤأليالإهامقولطمنسقنأهبماأيضأذلكفيونكتفى
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الت!مم!سلى.بطلانبوهانوجهـيأحدالتطبيق

الإسلامبةالع!فبدة

نومجأدط:إبطالهالمطلولمجبالتسلحعلىأدطنقولطأنيفوتنا!لأنهعلى

الماضيجانبفياللانهائيةعدميخهالمفتوضوهوالمذكووأحط!

طووربألتقاءوذلكالمسقديو،بالتسلسلىأحيانآيسمىماوهوالدوو،والنمافي

اهووهذأالمحدثعينالحادهمطكودطهيالشيجةأدطإلىيفضيوهودائوته،

بالدوو+الكلامعلماءاصطلاحفيالدليلىهذاويسمى،باطلى

الموجوبىاهمتكاسلسلةإليهتنتهيالذيالسمببالطألىذلكهنونخلص!

يكولن:ألطبد!لالحادثة

وتعالى.سبحانهالثهوهولوجو!هأولىلا-قديمأ1

محدودألكالنمانسبيأكأدطلوكمالهلأنالمطلقبالكمالىيتصفكاهل2-وهو

وقلةوكبوآوضوأوفهايةهبيدألهافإن،الحوأدثصفافهنوالمحدودية

وإذاحمادثأ،محدودوكلمحدودأحكادثكلكأنوأذا،ذلكغيوالىوكسثوة

عدودأ،ليمم!فهوإذدطحادثأ،ليمع!العالمموجدأدطعلىالدليلىأقمغأكغأ

فوجبالأخوى،صفاتههنيخرهمافيولا،القدوةفيولاال!ع!م،فيلا

المطلق.الكمالىصفاتبكلىاتممافه

بلخألق:ادوأكئمايحيطلاا!لوق

والغقلى.العقلىجكمهستحيلىفهذأكاملأأدوأكأانلقأدوأكمعمعألةأمأ

يحيطالظيمكنلاالغسبيالوجودذاالمحدودالإنسانفلأنبمالعقلىأها

يستوعبلاصفاتهكلفيفالمحدود،المطلقالكيمالطبذيالشمولىوجهعلى

ال!هل*كلا،..بالكليةهعوفتهاسعتحالةهذاهعنىوليس!،كمالاتهفياللامحدود

هوالمسعتحيلىولكن،المطلقوالكمالىالمطلقبألوجوبلهنحكمأذلناصح8

دوكعن(الدجؤ:قيلىولهذافعاهلة،كاه!ةمعوفةبم!عوفقهالإحماطةاسقحالة

ادواكأ.الإدوالس

http://www.al-maktabeh.com



61ثر!أوالقدمن!لأوللم:الأولىالفصلى-

تيدوكه!ل!تعالىفلقول!النقلىبحكمكاهلأأدواثأأدوأكهأستحالةوأها

فالإدواك!أ03)الأنعامالخبير(اللطيفوهوالأبصاويددصكوهوالأبععاو

ليعم!رهوللأصغوبالنسبةالأكبوالمدركخصائصهنالإحماطةوج!على

الأكعبو.إلىبلنسبةالأصغوفيهوجودأ

قالىالأكبرألىيتعدأهلاولكنكماملأأدوأكأهنلهالأصغويدوكقدن!ع!م

.111؟الاثعووى(البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس!،:سبحانه

ها،بوجهسبحانهالصأفيعأدوأكهنبدلاأنهضوووةالمعلومومن

ينبغيلأأذن،المطلقلكمالهالمحققةوبالصفاتبمالوجودعلبهالحك!مليص!

جهالةمج!ولأيكونأدنكاهلأأدواكأأدرأكهبأسمتحالةقولناهنيفهمأن

ونحينعاقلىبهيقلىلمفهذا،هطقعدمألىأوشيءلاألىبهايصير،ثاهلة

أبدأ.ندعيهلا

المعوفةبهتحيط!لولكنآئاوه،خلالطهنهحوفقهيمكنسعبحانهفاثه

والشمولى.الكليةوجهعلى

سوأه،عمنبذاتهالمستغنيالمطقالكاهلىو!وأنلقهواطةكانواذا

هنوجو؟هوالذي،ذاتهمنوجودهلأنيوجدههوجدإلىمحتاجأإذنفليس!

.51عدهاكلىإليهيحتاجلكنغيوهالىيحتاجلاذاته

مفهموقوقعررالإشلان

وهناقثععة:عيرض!

الخلقهصدوهيالطبيعةأدطعلىهذأهبهماتفقتوإنالطبيعيينإن

تفسيرحرلطوأختلفتتعددتقدأتجاهاتهمأنإلا،لهوالمدبرةالكونلهذأ

علىالطبيعةهوالحنمالقألنألىذهبمنفمنهمالحيماة،وهغحالخلقظاهوة

.ق!خلافأعلةهيالصدفةالن:فقال!*القفحعيرفيؤادمنومنهمالإجمالى،وجه
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الىآخوكوكبهنجرثرمةبعممقوطبعضهمففسوهاالحيماةخلقأما

هادةهننعنعيا.الذ!الذأقيالتوالدإلىالحياةأصلىيوجحوبعضهمالأوض،

طإهناكأنالمثبتةالبواهينهذهكلوهح،الأسنوالمأءالطنكالطين!عماء

أولط!لقديمأ،عداهمنإكمحتاجغيرهطلقأ،كمألأ.كاهلأخالقأ،للكون

عصوناثمايكونألطنحدملأهذاكلهع..ذأتههنوجودهوأن،لوجوده

فييتمئلونهأذصرطلو!كللإقأيزعمولطانأس!وهم،عجيبةنصةأصحاب

فيوالإوض!الحعمواتخلقتألتيوهي،المزعومم!قإفالطبيعة)الطبيعة(،

الأفلاكوتديووالجمادالإنسانخلقعف،والحيوانالنباتوخلقت،نظرهم

.الحياةوتمنح

الحقوبيالطللمناقسنعةالب!ثبساطعلىالاقضيةهذه-نطوحاذوأننا

هذهماهيةعنبالسؤالطالقولىنبدأالطفععمتطيع،يتبعأدطإحقواصلشفيها،

الوجود؟قي،ثيوهاحقيقةوهاهفهوهها،وهأإقأ.المؤعومةالطبيعة

ألؤأ!ينوعفد،والحعجيةالخلهتهعفاهأ،الطبيعةأن.:اللغةأهلظلى

هف!ومين:أحيدهنكلاههمخلألطهنمفهومهايخلولاأقيت!أ

وأ!ماد،والشاتفألحيوأنذوأتها-عينايالافعياء-عينأنها:الأولى

اليطبيعة.ذأت!يالكائنالمحت!هاتيككل

والصفساتالأشمياء،فيالمستكنةالخععأئصعنعبارةأنها:أنني

والوطوبة،والبرودةالحواوة:الصفاشطهطههومنمنها،الظاهرة

خعأئص!اهع!اعصخومننة،!.وأوالملاسة،واليبوسة

وتوالد،تؤاوجومنوفعععاد،وكونود!عكونحوكةمنالقابلية

ذلك.وميرونموواغتذاء

هنأيدنتخوفيولا،الطبيعةهيالععفألمحتكاوتللفالخعصاثصفهذه

الإشياء.وصفاتخععائع!وأهاالأشميأء*ذواتأمأفهي،التفسيوين
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لأ3وا!درثالقدمشالعالم:الأولىالفصلى

نفمع!أوجدتال!نيءذاتأنقلنا،أنعلىنؤد!بالأولىتطناف!ذا

الذينوالصبيانالبلهاءهنىلو!قعلاكاهليغيربكلامشبعهكلاموهذا،ءالعني

!ىلى:كأنينابالماء،الجهدبعدالماء!وهنهثلىوهو،يقولردطمايفقهرنلا

أوجدكأئنكلوألطالسماء،خ!قتءالولوأدطالأوض!،خلقتالأوضأن

والحادثوالمخلوقالخالقأن!ثيء:ثلى!انقولىإقوبوسدناضصمه،

بيانةفييحتاجلا،المنطقفيأسققيامةوعدمالفكوفىقناقف!وهذا،والمحذث

تقدميوحطهذأوقرلغا،المخلوقعلتقدمههنبدلا-الحال!لأندلعلى،المأ

العقلى.ئظرفيمحمالطو!و،نفممعة!المخه!ء

أنهو:اليقولطهننسوبئطلهان،أ!يعةالمعنىالناقيبالمفهومقلغاوأذأ

طبيعة،لإيلاذأتأ،ا!طبععةظوأهوتكونأنتعدولاوالصفافالخصمأئص

هنأودعها،الموجودةالكأئخاتفيمودعةخماصةأسعرأوالمدغأة،والطيعة

أنهالا.خألقلسب!بمخلوقةوا!قائقالمهايافيالنماالخصعائص،هذهفيهاجعلى

نفمععها.خلقت

فيهأيحصلىأنهتوىبألمماءسعقيتثمأقوابفيو!ععتطإذاالحبةفإن

شعقين،ذولصمانفيهياهعيغةجهةمنليظ!و!لقئم،معينحدالىأنتفا!

حيأةبعدفيماعليهاالتيا!ذووليكودطأسعفلىإلىفيهبخاصيةيعتجهاحد!ا

والأغععأدطوالسأقالجذعلتكؤنالسماءإلىتتجهوالإخر!اوقواهه،النبات

هذابذاتها؟أهيالخصائع!:هذهفيهاجعلىالذيفسمنالثمار،ثموالأووإق

الذيأنأو،الحياةولاالبقاءلنفسهاتملكلالإنهأ،صحيحصرأحتمألى

بهذهأ!يفالمؤثووهووصفاتهاذاتهاعنخماوفيأهو!والخصائهذهوهب!ا

هكذا؟بهافعلتالتيالصدفةأنهأأمألانفعالاهمتط؟

لإتستطيع!عماءعمياءبكماءفهيعاقلةصوالصدفةأدطالحق!و

فلماذا!إلا،هدبرةولاعاقلةليععمع!الحبةلهركذلك،والخلقوالإبداعالقدبير

،منأكئرتغتفخلالمأذأثمبها؟ييفتكأويقطعهاهنضونفسهاعنتيدفعلإ
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وتكبو،تفموأنمنبلأوتجمدتضمر!للماذاأو،للإفبألمحيطاللازمالحجم

نقولى:أننستطيعوهنا،ا!خ!الذيهوالماءألط.يقولطمنهغاكلعلىولكن

ووأءأنةرطف!لامبذلمممع!أنغا؟يجزئهأويفلقهحتىالحديدالماءيغفخلالماذا

عنخماوجألطيفأخفياهدبرأحكيئما،وهدوكأعقلأهثيلاتهاوكلالظاهوة!ذه

هعينة.مقصوبةلغايةالكاثناتخصائص!قعدعنأودع،الحبةط!أذ

تسنفلقثمالحبةتنقفخ.!كذا.طبعالنباتأنيقولطهنهناكولدلى

.والانقسا!القوالد!إلىفيهابميلىخلاياهاتنقسمثم

وأالسببماهنها:أستفهيامافعدةعليهيودالؤعمهذاولكن

إلىالإنبافطورمنالمنقظمةالأطوأوهذهإلىتصعيرالحبةجعلتالتيالأسبأب

يعجبسوقهعلىفاسقوىفاستغلظقآؤوهفعطاه)أخرف!ثم-؟الطفولةهوحلة

لأثماوه؟يععليحهاعكس!فيهيصلح!لولىذاوالإثطو؟النضجتمامإلىالزرأح

إدوأكدونالظاهوةوصفس!علىنظوهفياققصرقدالنظوةهذهصاحبطأن

امرأللتأثيروالقأبنيةفاعلأ،دجمبأالصفةجعلىقدإنهثم،والأسبابالمؤثوأت

فإدطهكونأ،عأهلأهكذأ-جبلتكونهاوهي-المجهولةوالظاهوةمؤثوأ،

قبولهابعدالتاثيروكالنالحبةذاتعنخاوجمؤثرعنوجدف!عفةألانتفاخ

كلنموها،باطوأروموووهاالمختلفةالجهاففيوالاهتدأدألانفلاقأها،لذلك

!أن.علىيزيدوالمإقأالطبيعةيؤصودطوالذين،النباتحياةفيصفاتهذه

مقولسسةاو!عجو،الخلقفيمعببأوالإعوأضوالععفاهمتالخععائع!جعلوأ

الطبيعةكاذت!إذأالأشعياء،لتكوينواعيأوهدوكأفاعلأسببأألانفعالى

شعكصرهنوالمصادفة،البحتةبالمصأدفةالقولطهنف!ذاتعقلىولاتدوكلا

عقلى.ولاإدرالثلديهاليعم!

التغظيمعنفضلأالحياةأودعالذيعنالقسأؤلطمنبدفلاله!إذدط

بيعذوالبذووفمنوال!سفلية،العلويةمظاهوه!يعفيالكودطلهذاالمحكم

وتصمقيان،واحدةاوض!فيالبذدستينكلتالغضع!أنما،التفاحبذووهنهالحنظلى0
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شتج!ماواحدةكلفإنذلكوهع،واحدةوفىوفطهناخفيوأحدبماء

فيألاختلأفعنفضلأالأخرعنووأئحتهوطعمهلونهفييحتلفثموأ

خما!عتيهما؟بينهايؤالذيفمن.الفمرتينلكلتاوالثموالشكل

علىودهفيمعمانتلانماقالهبماالحديعثاردفالمغاقشةهذهنهايةوفي

،،:لهنيقول!انلقةهيالطيعةبأنالقائلين

...!"االحقلىيوضيلافهوغيوهأشيءوالأبالطبيعةالقولى!أفا

لهذأحصلىأين!نالإبدإلىالأؤلطهنتتحوكهادةأل!هغاكيكنلمفلو

..العقولى.فيهحاوتالذيالغريجطوالتوتيعكاالعجيعبالنظامهذاالعالم

وتبياينأشعكالهأأخقلافعلىتألفتوكيفطالأجؤاءتلكأجتمعتوكيف

بعدالموةواحدنمطعلىتجددتوكيفتآلفها؟علىبقيتوثيفهوأدهما،

؟...نيرةأ

هيذهـأينفمن!مواها،شيءول!الطبيعةمجودوجودفوضناوإذاهذا،

العجؤمنفيهاهامعوهينفصعه؟هنواحدثلاه!طجيالتيالعقليةالقرة

فيالمادةمجرديخمالفممارجويعلىالشمواهدر!أمنالخطأوكثرةووم!قلاو

وأفآخذالدقيقةالأبحاثمنعقولناتضمغتههناأدطيحقملىهلى..+العالمهذا

؟..الأجزأء.تلكهينأصلهالقلوببهخفقتوماالعميقة

تكونلاأنهاأحوىبابفمننفصعهاعلةتكونلأنقادوةغيرالمادةإن

الأخعع!كانوألاالوجود،دوجةفيشأفأوأهممكأنأمشهاأكلهولماعلة

السعليمة،1(.الفوة0وتأنفهالعقلىيسقبعدههاو!ذأ،أوفعهولماأ!علأ

بدأتالأوض!وجهعلىالحياةأنإلىتذهعبالطبيعيينهنطأذفةوهناك

آخر.كوكبهنالأوض!ألىسمقطتبجرثوهة

المعوية.الكتببداومخطوطسانتلانا-المستعنعوقتأليف،الإسلاهيةالمذاب!11
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وأثعهوهمالمعاصوينالعلنما"ءلبعضور"وبداكوميوشفطالدكتوويعقولى

الطبيعيةالكواكببعضوهنالأوضىإلمأ!بطتالحيةالجواثعيمأدطأهلمولتزأ

أصلىيحلىلمالكلام!ذاألطألىالنظركوبمالدثتوريلفتثمبعدهأ"،وها

فيقول!:الممثدكلة

أصلىعننفحص!أننأإذ،!يصث!المععمألةيدعالوأيهذأ!!ليكن

الكواثعب")؟أ.تلكفيالحياة"أصلىيفععمووأألنماعلي!ميتعينوكالط...الحياة

فترنوض!أهن!ا!أ؟جوث!ئيفأ-تقذ

أساسعههنليغقضهالمذ!بهذأقوأعال!دلى؟تيهوويصعونثولهسورولكن

صلى:

حوأو!دوجةفيحيةتبقىأدطالجرثوهةتلكعلىالعسعيرمنكان!لقد

الإشعاعفإلطذلكوغمالبقاءأستطاعتو(ذاالفضاء،فيالمطلقالصفر

هذأب!ناءيعودذلكدنوفضلأ..يقتلعها.كالتالقعميوةلاليموجةالكشف

بدألمحتكيفنسعالكا:أدنيمكغنألأننأ،بصددهنحنفيماأخرىخطوةألغوض

الكوأكب؟!)2!.هنكوثيبأيعلىالحياة

عنيكفهأنأحديعمعتطيعولاالعقلى،ينيوهاكثيوةشععاؤلإتهناكنحم

بعينهأذوأتوتصطفيالماءالنباتجذودرتمتع!كيف:يقالىأنفييمكن،!لئط

والموأوةبعف!فيالحلاوةوتنشمىءالعععاوةوتكودنالئموألىوتسوقهاوتغضحها

وأال!وصفطعندنقفأدنينبغيول!وغيوه؟هذأسببهرفماآخو؟بعضولفي

الخلق،خاصيةهنهاأيفيوليعم!فيهيالاذاتيةأعراضذلفثوكل،ة!م!أخلا

هووكيففييهأالاشع!اءطبحيالدفوهن،الطبيعة!ظحقيقةهيهأثم

.كوميوسف،.هبعهألمدهماال!بي!ة1()

.98!للإيمانوك!ديالعلمم2)
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هغفع!ةأوبذأتهأفاعلةهيوهلىوت!وكيب؟تععنفأمتبدعهيوهلىتاثيرها؟

بيجوها؟

ونقلوناع!ة،مجاهيلىإلىواحدمجهولطهنثقلوناقدالطبيعييننرىإننا

الأهر،محسبملاأهوو!أهصدوهماوهوالأسعبأبجميحإليهتوجعأ!علىهن

نقصرجعلوفاوالفبا!توالحيوالطللحبةخالقألىالنظونصولمجطألقمقذجمدلأ

نصيب.أقلىالخلقعلىالقدوةهنلهأليسولمغفعلةصفاتعلىالفظر

الكوي!م:القوآنط!وم

اللةثتابمنكريمةآياتإلىوعيعننظوناأذأبقوةيحسسمالأهوإلط

الميتهننالحييخوت!والنوىالحبفالقأدئه"!الط:تعالىقولههنماالعزيؤ

.(95-)الأنعام(تؤفكودطفأقالتهذلكمالحيهنالميتومخرفي

أطةهوهعلومواضحأموإلىمجهولةأهووفيالغظومننخوفيوبذك

شيءوبكلىقديرشيءكلىعلىوهووالباطق،والظاهروالإخر،إلأولط

تعضدأسبأبأتكودطأدطتعدولإو!ععائصأوصافهقالطباثعفيفما،دلييم

فياليصفاتضمالذيألط،والمسبباتالأممباهمبهعلس!ةفيالمذكيورةالأمعباب

إتهخيالهفييكولطمجموعهاألطوظن،البعضولبعضهاإلىوالخصاثع!الكائن

كمابيدهصغعهأدطبعدهنخاضعألهوأمملمطائعأ،عليهفياقبلىالموجويات

الثظومختلىفو.يعبدهثمويضرينفعأنهيتخيلىثميصغعه،الوئنعابديفعلى

الفكر.سقيم

ويفافحونقبلىمقالأصغامنلو!حبعيثافوأهنبينالتشعأبهأشمدوها

واحد8ال!غفسيةفال!وافععنها،ومحمادتوسكاأليوبمالطبيعةيعبدونومنعنما،

والتأئيرالاسمتقلالطوتوهمالأهوأولطفيألاصطناعوهوتوأحدةالخطاونوعية

آخوه.في

فيفظبرياتهمتعددتوإدقجمعأهؤلاءأدطإلىيصميرالكريسموالقوآدق
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الملحدولط،يختوعهاأسماءهبتدعيإلاذلككلفيهمهاالطبيعةإهمةادعاء

منتعبدودطما!:تعالىالمةيقيول!تأثير،ولافاعليةول!لهاقيمةلاولكنها

الحكمإدطسعلطانمنبهاالهةأنؤلىهاوأباؤكمأنتمسمجموهاأسعماءألاادونه

لاالغساسأكزولكنالقيمالسدينذلكإياهألاتعبدواألاأموأثهألا

+145-،يوسف.(سلمون

نإتعدن!ابمافأتنأآباؤنايعبدكانهأونذووحدهأدثهلنعبدأجثعناقمالوأ!

فيأتجادلوننيوضبرجصربكممنعليكموقعقدقالىالعمافىقينهنكغت

هعكمأنيفانتظوواسلطأنمنبها*أنؤلىهاوأبأؤكسمأفتمسميتموهأأسماء

.171/70أالأعراف(المغتظوينهن

وهاالدهرإلايهلكناوهاونحيانموبتالدنياحياتناإل!هيها!وتالوا

4!أ.أالجاثية(يظغولطالاهمانعحهنبذطث!م

قدقبلىهنفسالذين،الضلالىتتوأوثالبعشويةطراثفبعفررنجدوهكذا

لمعمومج!افيوالقضية،أليوميضنودنخلف!مهنآخر،وبعف!نماحيةهنضلوأ

نهايةفيواقد4كحقيقةحمايجادلونثمالأهوبادىءفييسعموفهاأسماءألاتكن

الأهر.

تكونأنأهابانهاأأقأ(المؤعوهةالطيعةفيأقولىنوجزأن.وشعمتطع

لهبدلاحادثثلىأنهنقووناهأنسبقهاهعيتناقضىوهذااي!أذبحدشت

قضيةوهيالقفعييةهذهأنإلىذهبواالمحققينهنكعشؤأأنعلى،محدثهن

بديهية.-محدفألىالحادثاحتياج

قدالذأفإدقحيث،البطلانبينوهذأذاتها،تخلقصفاخهاأنو!إهأ

بذلكلايقولطإنه؟الذاتقل!ختالصفةف!لىنفيسعها،خلقعنجؤت

عاقلى.

ترجعوأليهأسبابهاكلهصدووهوعماخكاوجمنوجودهاإن!ولىأو
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الإسلأمويوجطبهنقولطالذيوهو،سبحأفهأنلقاطةوهوالأسبابجميع

منفعلة.مخلوقةوالطبيعةوفاكلهوجدفاذهعرهه،

ألاستدلالىدعاثمتخطلمالمزعومالعصوإتهالطبيعةألطنجدوهكذأ

يكينلموأنه،الحلميةوالإثباتاتالمنطقيةوقضأياهالعقلىأها!"أقيتها"على

وجودهنظمالذيالكونبغواهيمم!المحكوهةوالخصائع!الصفاتإلاهغاك

والأوضول.ال!عمموا-تبديعوابدعه

:حياةتففعىءلاالمععادف!ة

تدواللطيفةالعمغيوةالجزئياتإدنمايقولودط؟بالمصادفةالخلقكيفييةها

النسبفيبينهااختلافعلىالذوافءوتجصعت،هعمافىفةالذوةلتكونتجمعت

تلاقتثم،كذلكهععادفةالأ!عليةالعناصولتكودطالمذممو!عةوالأوضأع

فكان،هلائمةوأجواءكافيةمددوفيصالحةبنسبوتجمعتالإصليةالسعغأصو

حدفهذاكلوالط،المخلوقافوكلىوالجمادوالنباتوالحيوألطالإنسأدطهنها

هعادفة.

بطلالطكمفالىالغبأفحالطالموجودأتهنأسعتقواناقدكناوإذاهذا،

كمفالىالحيوأدطحالىباسعتقوأءذالكن!تبعأدطباس!لافإنهبذاتها،الطبيد4فأعلية

الطبيعةفيالباحثينبعض!آواءذكومعبذأتهياالطبيعةفاعليةعدمعلىآخر

.الإسلاموأئبتهالقوآنقووهطهوالحقأنعلىكشعواهد

ولا،الهةإلاالموأتمنالبدءهنذالحياةينشعىءأنعللإيقدوإنه

إلىالميقةالذواتإحكالةعلىالقددرةالحيالكاثن!طأدطعلىاذأل!يقدو

...حيةخلايا

.وفيهيقةذلسأتإلىأخرىمرةالحيةالخلاياتحويلىعلىيخوهيقدولإكما

و!أن..تقمكيفولاالحياةبداتهتىبعديقينأأحدي!ععف!ملمالعلمذووة

واحتمألات.ونظوياتفووضالاهذه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هنأنهاأسمألع!صرعلىالحياةظأهوةلقفصميرمحاولةكلعجؤتجطل!قد

فوتجطهسقغفوةحموكياخهماووبافيالكنيسةهنالناسشريأنوهعذ،أثهخطق

ألاعقوافألىألالق!جاءبدود!الكعودطنشعأةتفسيريحاولون!وهيمقسووةهن

القونفيهنهاتبقولم،أ!يمجفسعلتكلها01!اولاشطهذهولكين،الثهبوجرد

الإخلأص!".علىت!دلطول!العغادعلىتدلىمحأكأةالاالعشرين

أل!الحيما!وجردتفصعيردن!ؤوأنيذ!علاعلمائ!همبعض!وأقوألى

ونحن.القضيةهذههننفعمهعلمهمهوقفحقيقة!ووباذبألاعقواف

والتاسععئصرالنامنالقون!ينأهوائدفتاتعلىيقتاتودطلإيؤالونلمننصعوقهأ

وهمأالغيبأيثبتلأنه،الدين!نهأعنسكازفين،الأوربعينهنعشو

أسمتأذاألن!فوأنكلهمنختأوالذينالعل!ءهؤلاءوهنغيبيون"لا"علحيون

فييتجلىأألهةثتابيف!لؤهوأحدبكندا،هانيتوبابجاهعةالجويةالطبيد4

يقولط::أال!علمعصو

تكولطانبدفلامعابق،؟ت!مصيمبحكمةنخعاتقدالحياةن!كتلم"فإذا

ونرىنتدبوهاهلىإذد!؟المصادفةتلكهيفما،المصادفةطويقعننشطأتقد

.؟"الحياة!القكيفت

هاالسليمةالوياضيةالأسعع!منالأدطوالاحتمالطالمصادفةلنظويئأن

وتضع،المطلقالصحيعحالحكمافعدمحينماواسعنطاقعلىتطبقيجدلها

فيالخطاأحتمالطتقديرهع-أ!وأبإلىالإقوبأ!كماهاهغاالنظويافهذه

الوجهةهنوألاحتمالطالمععادفةنظويةدواسةتقدهتولقيد-الحكم!يذا

الظواهو!دض!بحدو!ثالتنبؤعلىقادوينأ!عبحناحتىكبيوأتقدمئماالويأضية

بطريقة!ووهانفسوأدطنستطيعوالتيبالمصادفةتحدثإنهانقولط:التي

النودأ.لعبةفيالؤهرقذفأهثلىأخرى

يمكنهايينالتمييؤعلىقياددصينهذهـالدواسمافتقدمبففعلىصرنأولقد
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وأنالطويقة،بهذهحدوثهيستحيلىوطالمععادفة،((،بطوغةيحدثأن

ولشظو،نالزطهنمعينهدىفيالظوا!ومنظأهوةثو!طحاحغمالطنحسب

الح!يأة.نفمةفيماالم!ادفةتلعبهأنتستطيعالذيالدووألىالأن

ي!وا!ية،أ!لايأجمييع!االأ!عاسيةط!اب!وملإهنالبووتيغأ!ف"إن

والنيتووجعين،والإيده!وسج!ت،ال!ربون:هيعناصرخمسيةهنطدو!تمت

4،،0،5الوأحدإال!ال!!1فيالذواتعدديبلغ،والكبوشط،والإوكسيجين

ا!كهوزعةعنيععوأ،92ا!طبمعةفياالكئما!مىلةالعناصرعددكانولما،ذوة

تكودنلكيالخمسعة،العنأصو!ذهاجتماعاحتمالىفإدطعشعوائيأ"آأ،توؤيعأ

نأييغبغيالتيالمادةكميةلمعوفةحصعابهيمسكن،البروتينجزيئاتهن.خوئئأ

ةين!ؤلاالفترةطولطلمحوفةئمالجؤىء،هذأتؤلفلكئيهصعتمرأخلطأتخلط

الجؤيء،الواحد"تذراهمتطبينألاجتماع!ذايحدثلكيإللاؤمة

بحسابجاي!يوجين"تشعاولؤالسويسويالوياضيالعالمقامولقد

نيي!كتلالم!عادف!ةطويقغنلاتقهيأالفرصةأدطفوجدجميعأا!عوأهلىهذه

لصقمألىوأحدبنععبةأي،؟6010إلى1بغععبةإلاواحدبروتينيجؤيء

التعبيرأوبهالغطقلايمكقوقمو!وهوةوستينماثةنفسهفيهضووبأعشعوة

.بكلماتعغه

بالمصادفةالتفاكلهذألحدوثتلؤمالتيإلمأدةكميةتكونأدط!ينبغي

.المراتبملأي!تالكودطه!ذاكللهيتمعمعمماأكثرواحدأجزيئأينتجبحيعثط

قدوهووأنماالوجود،هذافيوأحدةأ)مصادذ4هنالثأننعرف!لالإدلإميبتععوونأنحن11،

كلوفيالضواميص!،هيهطردةسننوهناكبقدو"خلقنأهثيءكل"إنأشيءكلبهيخلقاثه

بالخعاوقةأدلىقدويجويأنيقعوكذلك؟آليةجبويةبدونبقدرتنفذف!نهاالسنةفيهاتنفذهرة

فيخاصبقدوو!ميكلاهماوالخاوقةفالقانون.خاصةلحكمةهعينةظروففيالنواميص!-لتلك

ككعلىالموأفقةلايعني!ذأن!فالعلماءحديثهننقتطفحينونحنفيها.يجويمرةكلى

يقولوئه.ها

معلوآ.بقدرموسومتوزيع!ناكإنما،!وأئيتوؤيعهغأكفليسالعلماءخلطهنهذام2،
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طريقعنوحدها-الأوضممطحعلىالجزيءهذاتكوينويتيطب

عشوةأبأ!السويسويالعالم)قدوهاالسنوأتمنتحصىلابلايين-المععادفة

سلاسلىهنتتكودطالبووتيغاتإدط.الصعنينهنهوة243نفسع!افيهضووبة

إذاأثهاالجؤينات!بماهذهذواتتتألففكيفالأهجية،الأحماضهنطويلة

بدض!فيتصيربلى،للحياة!عالحةغيوتصيربهاتتألفالتيغيربطويقةتالفت

سموهأ.الأحيان

نأمحنالتيالطوق.ليثر.ب..جالانجليؤيالعالمحصعبوقد.،

عددأنهافوجدالبووتيناتهنالبسيطةالجؤيئاتأحدفيالذواتبهاتتألف

عقلأالمحالطهنف!نهذلكوعلىموةأ48نفسهفيهضووبأ101الملايينيبلخ

واحدأ.بو!تينيأجؤيثأتبنيلكيالمصادفماتهذهكلتغألفأن

فيهاتيدبولاالحياةعديمةكيمأولةموادألاليستالبووتيناتولكن

فعيئأ،كيهنندريلاالذيالجيبالسعوذلكفيهايحلىعندهاال!الحيياة

ببيال!غيدوك،21أناستطأعالذيوحده*أوهو.(؟أاللانهائيالعقلىإنة

فبناه،للحياةهستقوأيكونلإنيصلحالبووتينيالجؤيءهذاهئلىأنحكمته

ألن.فرأنكإنتهى0(31الحياةسوعليهوأغدقوصووه

!لال!علوبمن1)!تكفيلاوحدها!الماديةكقابهفيوليمايرف!نج.!لقولى

صغوهافيالمتناهيةالصخيوةالدقاثقتلكذشأتكجفلناتفسرأدطتسعتطيع

تستطيع.لاكماالمواد،جميعهنهاتتكونالتيوهيعد،يحصيهالاوالتي

!ذهتتجمعثيفطوحدها-المصادفةفكوةعلىبالاغتمادلنا-تضعوأنالعلوبم

جميعأنتدعيالتيالنظريةأنشعكولا.أالحياةتكودطلكيالصغيوة!لدقائق

فيالروا!شطهذهعندههنيعععتذدمةالفلسفةرواسبهناللانهاثي()العقلىالضحبيرهذا111

الحسنى.أسمائههننفسهبهسمىبماإلا-سبحانه-الذعنيعبرلاوالمععلم،ثقافته

أيضأ.العلماءخليطهنوهذه121

.9،90لمالعلم!وفييتجلىالةكتدابنن(3)
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حدوثبسجطالوقىهنالواهنةحالتهاإلىوصلتقدالراقيةالحياةصوو

النظويةهذه!ان:نقولط،والهجائنواليتجمعاتالععشوائيةالطواتبعف!

المنطقأسعاسعلىلاتقومفهي.التسعليمطويقعنإلابهاالأخذلايمكن

.!1،والإقناع"

بألهةأ.إيمافيتدىعمأالعلومكتابهفيوتشعز!ماكودقب،البرتويقولى

التيالفصميحيةالعلميةالميادينهنوهوالأحياء،علمبدواسةافعتغلت،وقد

تسكنالتيالإحيأءهنأووعالمهمخلوقاتبينوليس!،الحياةبدوأسمةخهتم

ف!لى،الطريقجوأتأح!علىنمأوقدضئيلىبوسيمإلىأنظو.أالكونهذأ

اليذدتللئطمنالإنسالطصنعههأ.جميعبينووعتهفينظيوألهتجدأدطتعمعتطيع

وأطوافعطالليلىآناءتنقطعلادائبةبصودصةتقوبمحيةآلةإنهالوأئد4؟والإلات

تحت-ذلككلى!هلقيم.والطبيعيةالكيماويةالمفاعلاتمنبآلافالنهار،

الحية،الكائيغأتجميعتوبمييعبفيتدخلىالتيالمادةوهوالبووتوبلازمسيطوة

وحدها،هكذأيععغع!الماذإن؟المعقدةالحعيةالألةهذهجأءتأينفمن

جيلىمنالاستميوأووعلىنفسهأصيأن!ةعلىقادوةوجعلهاالحياةخلقولكغه

بينالتمييزعلتعينناالتيوالمميؤالتالخوأصبيكلىالإحتفاظهعجيلىإلى

الأحيأءعلمدواساتأووعتعتبوالأحياءفيالقكاثودواممةإنوآخو-نبات

الجديدالغباتعنهاينتيجالتيالتناسليةالخليةألطاذ-لقدوةإظهاوأوأكنوها

المجهوبأستخدامألااهتد!اعنمم!بججثكبوىدوجةالصذوهنتبلغ

المكبر.

وكلىعرق،كسلى،النباتصفاتهن!عفةكلألطالعجيبوهن

أفموافتحتتكوينهايقمورقةأوجذووكلساق،علىفوعوكلشمعيوة،

داخلىأل!العيضاسعتطاعوافماكبيوأ،هبلغأالحجيمدقةهنبلغواقدمهندسعين

بجبويةكذلكوزوالهاهصادفةالحياةبنشعأةوأسلىبوترأندقولىإلىقبلهنهقالهفيأشعاووتد11؟

آلية+
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فئةهىنيسد!غهملاهنالفئسةتلكالغبات،منهأيغعثعاالتىالخاي!ة

الووأثةإأ2(أناة*تالكووموسعوهات)؟أ

وبعد...

قولطهروأدابيولوجيأالنبأتوالأحياءعلومفيالعلماءقالهلماالجاهعفإن

الميتومخوجالمي!هنالحييخوجوالنو!الحبفالقاللةإلط!:الحكيعماطة

.195،الإنعام(تؤفكودنفأقأذذلكسمالحيهن

وهو-*اهوالسر-المغيبةالمتكووةالمعجؤةهذهمبدعاول(،ذلكسم

.آوألاتباع"3وإلخضوعبالعبوديةوجدهلهئدينواانيستحقآلذيربكم

للعقول!الوأضحالحقهذأعنت!موفودطفالك!يفأيتؤفكودط!أفاق

فيكفيوأذكوهايجيءالمواتهنا!ياةانبفاقهعجؤةإن،والعيولطوالقلوب

الىالتوجيه!وض!فيالتداءالكونخلقذكويجيءكما.الكريمالقوآلط

وحدةضرووةإلىهنهالينتهيالخمالقة!حوأ!اعالدالةوآث!اوهاالألوهيةحقعقة

لوبوبيقهوالطاعةحدهـ،5هتي!ولأفيبمالإعتقادالعبادلهيديني!لاالمعبود

الحياةهنهجفيوحدههنهوالتلقيالتعبديةبالمشعائووحدهإليهوالتقدم.وسده

وحدها.كذلكلصعويحتهوالدينونةكله

وألاهوتيةقعضاياصورةفيالكويمالقوآنفيلاتذكرالدلالاتوهذه

فلسفعة.نيظويات

العحويقعموفيماأنبعنرطاقةينفقألنهنجديةأكزالدينهذأأدط

إلىبهملينقهيالصحيحةالعقيدة0فاعطاهمنقاثجه،ألىالوصولطعنفيه

والظاهوة.الباطنةالبش!وحياةتقدم

فيحركةكلىبهتقماالذيأفةوبقدوهدى،ثمخلقهشيءكلأعطىالذيألهةباذنهذا11)

كله+الوجر!

.906الع!سم/501،عيصو!ليتجلىالهه:كقابهن121

.المودوديالأعلىلأبيالقوآدافيالآوبعةالمصطلحاتكتابفي)الوب(كلمةؤأجع!31
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75.والحدوثالكدملينالدالم:الأولىالضلى

هنوكاأخواجيموحدهاذعبادةإلىهيمبوب!أل!أبدألايكونوذلك

عؤوجكبقولهاليكويمةالأيةفيماالتعقيبكعانو!ذاالعبافى،أوالطيعةعبأدة

والوبحط،عليكمالوبوبيةيستحقالذيمطافهذلكم(تؤفيكونفأقأددةذلكيم!

الثه.إلا-الربيكودطألايجع!ثموهن،والحاكموالسيدإلموبيهو

هذهفينستوسلىأنبغيأيجسملىالحكيمافىكتالمحبطفيأنتأهلاتهذهوفي

يقولىاطةألط،للقلوبوالموقظةللأنظاو،المب!رة،الكونجيةالأيا!ففيالتأهلات

والصنعمس!عكنأالليلىوجعلىالإصمباحفألق!ا!ذكوسالفةألكويمةالإيةبعد

.(العليمالعؤيزتقديوذللثحسبانأوالقمو

صلةالليلىوسكونالإصباحوانفلاقوالغويالحمثق!نابينأن

هذهفي-اوالكولنهذأفيوالممعكولنوالحركةوالإهعمعاءالإصباحإلط،اخيرى

.والحياةبالنبأت!اشوةعلاقةذأت-الأوض

وكونالعثممس!،أهامنفس!احولطهذهدووتهاتدووالأوض!كونأن

بهذأكذلكالشعيعع!وكودطالأرض!،منالبعدويهذأابحم،بهذاالقمر

ذي!المؤيؤمنتقديراتهي.:اسرالىةهنالدوجطوهذهالبعد،وهذاالحجح

هأ:التقديوأتهذهولولاالشاهلى،العلمذي،"العليمالقادو:السلطان

الحبمنوالشجوالفبتانبفقولمأالغحوهذأعلىالأوضفيالحياةافبضت

والعوىء

هذهودرجة،الحياةحسيابفيهوهقدر،دتيقبحصعابهقدوثرنانه

فيه.العأبوةللمصأدفةمجالطلاكون،الحياةهذهونوع،الحياة

+بحسابومقددصلقانودنخماضعالمصادفةيسموبئالذيوهذا

الكونوأنالكعولط،فيعأبرةذلمتةالحياةهذهإنيقولونوالذين

النوعهذأعليهقامالذيالكدبمبضآلة!أدط،اه!داعيأنهيبدوبلىيحفل!أ،لإ

ليوبانهتوحيالضآلةهذهأن:بعضهميقولىبلى،ك!لهبهذأتوحيالحياةهن
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أحيانئمايسمونهلغومنيقولونهاآخيوألىالحياةب!فهنفسهصنىماألى"آكيأن

هناقعنمته.حتىيستأهلى!للغووهو"فلسفة!،أخوىأحيانمويسمونهعلئما"8

حتىيحكمونولانفوسعهم،فيهستقوةأهوأءيحكمولطإنماهؤلاءأن

كأنهمتجدكلاههمقوأهمقطوإذأ،علي!منفسهاتفرضالتيمحلم!منقأثج

يواجهوها:ألاسلفأقوووأحقيقيةهواج!ةهنهأوبون

وقدرتهووحدانيتهوجودهدلائلىتواجهع!مالذياذهنهاوبوناخهم9

الحقيقةهذههواجهةهنبهايهوبودططويقأسلكوأوكلع!اتجماه،كلفيالمطقة

نهايتها.فيذووووا

كذلك،نهايتهافيسبحمانه-أدثهليواجهواآخوطريقألىذعوفيفعادوا

،الرقاببهتممعضذلطالذيلهكاإقهاالكنيسةمنيومذاتفووالقد،ياثصمونانهم

التقليديقرأوهمفيمماؤالوأثمأقسورةهنفرفمستنفوةصأكانهمفووأ

أالكنيسةكاش!إدطليوواوواءهميلتفتوأأندوناليقون،هذأأوأثلىحتى

الأنفداسأ.هنهمأنقطيعتكماهنهأ،أنقطعتأمتتابعهمتؤألىها

أينفإلى..أيضأ.اليومتواجهمذاتهاعلوههمنتافيجلآدطياثسمودطإخيأ

.الفواو؟؟

فيهقألههنفقواتاققطفناالذيالطبييالدالمالن!!فرانك:يقيولى

الحيماة:نشاةعنالعععابقةةو!لا

تفسيوهايمكن!لعديدةصووأتقخذليلعحيياةالإوضملأءمة!إن:قيلى

حولطتدووالفضاءفيمعلقةكوةفالإوض.العشوائيةأوالم!مادفةأسام!على

فيهوةالشمس!حولىتيصعبحوهيوالنهاو،الليلىتتابعذلكفيفيكودطنفمعمها،

هساحةؤيادةإلىبدووهيؤديالذيالفصولطتتابعذلكفيفيكودط،عأمكل

الأنوأعأختلافهن!يغميالأوض!،كوكبسطحهنللصعكنىالصالحالجؤء

علىيشعتملىغاؤيغلافسطبالإوض!!سمحيط،ساكنةكانتلومماأكزالنبأتية
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والحدوثالقدملهررالعألم:الأولىالفصلى

هيلىأ.500على(يزيدءكبيرأوتفأعإلىحولها!ممتدللحياةاللازهةالغاؤات

هلايينوصولطدونتحولىدوجةالكنافةهنالغأزيالغلافهذاويبلغ

والغلاف،الثانيةفيهيلأئلاثينبسرعةهنقيضةإلينا،يوهيأالقاتلةالشعهب

ل!حيأة،المغاسبةالحدودفيحواوتهادوج!ةيحفظبالإوض!يحيطالذيالجوي

حيثالقاوات،داخلىبعيدةهحعافاتإلىالمحيطاتمنالماءبخاوورعحلى

موتجها:بعدالأوضيحيمطويتكاثفأنيمكن

وجودأءصحوأءالأوضورلأجتطولولاه،العذبالماءهيصدووالمطو

لياة:أثوكلهنخالية

عجلةتمثلىالأرضسمطحعلىالموجودةوالمحيطأتالجوأننرىهفاوهن

الطبيعة.فيالتوازن

المصادفةعجؤلتعلنوتتجمعوجوههمفيتتكاثو)العلمية!الأدلةأن

والبقاءوللنميو-النشعاةلهذهي!ؤمبما،الحياةنشمأةتدليلىعنكاملأعجؤأ

الموافقاتهذههنها:الكونتصميمفيتحصى!لهوأفقاتمنبعدها-والتنوع

كيثير.فومج!اهنووواءها،السأبقالطيعيالعالمذكوهااقي

ثملخقهشيءكلىأعطىالذي،العليمالعزيؤتقديوإل!يبقىفلا

تقديوأ:فقدوهشيءكلخلقوالذي،هدى

آياتأنإل!،البحثهذافيالكلامذنهيألننريدالحقفيرأشا

للجاحدينالداعيةهعانيهااستكناهإلىوالوجدأنالظبتشمدالكونيةالقرآن

إيمانأ.إيمانهمعلىليؤدادواللمؤهنينالمذكوةالواحد،باثهالإيمانالى

فيبلق!هتدواالضجوبملكيمجعلىالذيوهو!:تعالىقوليإلىفافظر

أسووة.(يعلمونلقومالأياتفصلنطقدوالبحوالبسوطمأت

.196:الأنحام
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بالحقاثقالفطوةمخماطبةفيتبقىبمؤيةهنهعجهيمتازالكويماليقرآنفإدن

تتجلى:!ووة(واقعيةأ،صووةفيولكنأنظريةأصورةفيليس!الكويخة،

العقلىفيهؤثوةصووةوتدبيوه،ووحمته،وتقديوه،،المبدعيدووائهاهن

استخدام!إلىوألتذثو،القدبوإلىدافعة،والوعيللبععيوةهوحية،والقلب

عؤوجلى:ق!ولىفكألطالمتغاسقة،الكبرىالحقيقةإلىللوصولطوالمحوفةالعلم

والبحر،البوظلماتفيبهاليهتدواللناس!جعل!اأنه:النجومآيةعلىتحغيبئما

آلعقلى،ظلمسات!والسواقعية،الحمععيةا!ماتفيهوأنماوالاهقداء:

:ةمر.واوالفعمير

يهديوهوالحقيقولىالذيوهوأليهالثهووفقبحئهقصدناها.هذا

ألة،هداناألنلولالنهتدفيوماكغالهذاهدأناألذيذوالحمدالسبيلى،

وسلم.وصحبه%لهوعلىمحمدسعيدناعلىاطةوصلى
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أقعئمافي.+صص.أ

فقلىقاققلىا!ئع!

تعات؟د!جقإفقات!ف

!لفي

!كإل!!ثإل!ط!

ول

تق!يم:"

1ل!قعالى؟!!فة.هلىتجب

عكيلحقدأل.إؤسنعوضتعالىهوجوب!علىالأدلةبيالطفيالبعدءقع!

هناأعوضهوأني،جوأبهإلىالاهتدأءفيالأفها!بحف!ح!اوفووبمأثأفى!ح

و!جل.عزباللةهحعع!نأبىإولح

هبنيةالمعوفةهذهألنأم؟تعالىأبقهعونةعليغاتجبهلىهو:والسؤالى

..؟الحمالينفيأهوهأستواءفعيعوفأل!شماءوأنأفةعوفثماءأن+.العبداختياودلى

ةي!دببمقدهأشطلذلكنقدمأدطنستطيعالتسياؤلطهذأعنالإجابةوقبلى

كمايلي:هي

الكونفيتائيوهايوىعلياقرةالىالدنيافيباحضياجهبفطوتهالعبديشعو!.ص1

هيالقوةه!ه،نفسهداخلىفيوجودهايستشعوكما،عليهومعيطوتما

وضراثه.سواثهمغاط

نإتدعونة!اأصرالساعةأتتكماوأذعذابأتأكمإنأوأيتمقلى!

ماوتغسونشمأءإدطإليهتدعودنهافيكشعفتدعونإياهبلى،صأدقينكنق!م

(،؟مم.تشعوكون

.04،14لمالأنعام(11
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الإسلاهيةالعقيدة82

ينفعكهالا*افىونهنتدع!ولا!؟)(وهإلاإتهلاإقئما"آخو*ا

+،2"(ولإيضوك

فعهأالوجوبأصلىوأنوأجبة،*اهعرفةأنتقدممماكلهنفعلم

علىيغكثف!نمانكث،ومن،الحعليمالعقلىوصوي!ح،الحكيمالعئعوعأهوهو

الحميد.الغنيهوة!اف!لنتولطوهننفعععهأ،

!الىؤخودهإقنقاشطغلىلأدآ4ا

قأققلالقفلىمن

طريقين:تعالىوجوبرهأثباتفيألعلماءسلكلقد

أتحجةاليقينيةالمقدمافذأتالعقليسةبالبواهينالاسعتدلالى:3لو

لليقين.

الإنصعاننفع!فيالنظوسعبيلهاشعوعيةاقسنأعيةبادلةالاستدلالى:الثانيا

شتالذيإلدليلىهنهأفيحعتنتج،ثونيةظوأهوهنحولهفجماأو

حيم.وهدبوخبير،لطيفصانعوجودبالضوووة

لعمومالنانيللطريقعوضهفيكنيوأأسهبقدالكريموالقوآلط

يساخذولطفالعوام،والخواصالعوأملتاهلىصال!حفهو،نفعه

المععنومجة.الظوأهرمنالسصنعةدليلى

الظواهو،هذههاوواءإلىاليقينبعينيغظوودطفإنهمالخوأصولأها

بعضمنهاالقرآدطتضمنوقد،اليقينيةوالبوأهينالمقدهاتهغهأهسمتغقجين

الاسمقدلالط.هنالأخرالنوعفيالعوامشعاوكوأ!إنالقياسات

+8!/!ععقلا19)

.156أ؟أيونس!لم
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83تعالىوجودهأثباتفيرالنقلىالعقلىهسعلك:النانيالفصلى

ةي!قدل1لةلأ1-1

الوجودوأجبخالقكلالإفسانوجوددلالة:الأولىادليلى

ليفأنأاوجدهموجدفلهكالنثميكنلممنوكلكضت،ثمأكنلمأنا

أوجدني.هوجد

أوجد،أدنقبلىالعدمفيكنتافييضكابهالمقطوعمن:الدليلىشح

وجود!يرجحمرجحهنالوجودحمالةإلىالعدمحالةمنلإضراجيبدول!

هوجدلي)اناهيالتيالمذثووالدليلىخةمنالموادوهوعدهيعلى

اوجدفيأ.

أقدرغيريأيجمادعلىلكنتوءلا،نفسيأوجدتقداكودنأنجماثؤلا

أستطعلموأنالغفسيإيجادقيمنعلىأهودطالخيوإيجادلأدطلغفسيإيجأديمن

لنفسي.إيجاديعنعجزآاشمدأذلطفاناغيويإيجماد

إلىاليحتاجمثليحاذثلأن!،مثليآخوأوجدنيقديكولطألنجمائؤولا

ألآخر"علىيجوؤالمثلينأحدعلىجكاؤما9القأئ!ةللقاعدةأتباعآ،يحدثههن

عظ.عجزنفهامفلىعنفيدجؤ

سعبحانهأذوهوالوجودواجمطألاألهرج!ي!الذيو!فأفليعولإذدط

ووأجعب،اثهعداماكلؤ!والوجود،ممكنإلاالوجودفيليصلأنه.وتعالى

بالطع-هوجوبىةالممكنةالموجودافوليمعممف،وتعالىسبحانهاذوهو،الوجوب!

وتغوييعتصجفأ!كيرهنواحدة!ويقة!لىياقيالطبيعةفعلىلإن-بالطبيعةأي

المعئماهدةذلك،.وهادا!طبهتفعلى.لهالاعقلصثطللمخلوقاف،وتفأوت

فيوالفصائلىالأنوأع!غفةالأشعكالط،مختلفةالمسمكغةالموجوداتبأنقاضية

وليعع!،!لقهعالمفحطهفينجتاروخالقهافياعلهافإلن،والععمفليالعلوياليعالم

غيدرهماأ.ولاصدفةول!،طبيعة،إذنهو
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الاوض!خلفاء!بحعلكمالسوء!ىلكشفدداهأذاالمضطويجيب!أهن

(1

(2

+!؟،(تذكوونماتليلأأنههحبةأ

الأعلىالجنابإل!والحوجالشعدةساعةإليهالإنسانيلجامنهنأكفليص!

.12"!أياهالاتدعونمنضلىالبحو-فيالضوم!نمكمواذا!

هواوفىيرفىأنفيآخرتهوفيهوتهبعدبالوجاءأ!مأبفطوتهالعبديشعو

الصعقاءمنالأمنوجسيأءهعالخلوبدأوفيالإسمىوالمنؤلةالعمع!ادة

التيللقوةالميطلقللحدلىتحقيقأوالجزاء،الحسابداوفيوالعذاب

وسيطرتها.هيمئق!أالموء"تا

فتوةعلىالقديمةالأهمبعف!أنالقاريخحكىفقدذلك،فيعجبولا

أهفالط-والغايةوالوشيلةالكيفيةفيالتصووأسعاءتوإن-الرسلىهن

ذلككالط!كاإنهذا،هنقويبإلىتومجعلتقد،وغيوهمالمصويينقدهأء

علىيدلطهذأأنوالم!هم،الإسملامشعويعةوفقعلىلاوبدأئيةسذأجةعلى

ذلك.ييععتشععوأألطيمكنوالفطرةالعقلىأن

أدقألىالعبدباحتياجتقضيالضوووةفإدطالصعأبققينالفقوتينعلىتأسيعمأ

اليهاوالتقوبالطاعاتلهرتقديموالخشعوع،بالخضوع.القوةلتلكيدين

فوحطوعذابها،ضوهأويسمعتدفعنفعهاليستجلبالطيبأت،بالععألحأت

عنالجوابيتيمهذاوفيالمعبود،ذلكعلىالنفعم!تضعوفأدطأذن

الوارد.التسأؤلط

يعوفطومنونفعها،ضوهابيدههنوجودإلىوتطمئنالنفس!تحص!عندها

ألىوال!عبادةبالطأعةدينونتهافيتقوجهأنيسقحيلىفإنهونجوأها،سرها

وصفاتهذاتهفيمعلوهأبنىلكالمقعوديكونأدنمابدلإبلى،مطلقمجهولط

انلقهوبالطاعةالمقصودالمعلومهذأ،اليقينوجهعلوكمالاته

الفملى/26.

الأسواء/76.
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8؟نعالىوجودهأثباتفيوالغ!لى.ىل!علامحعلك:النانيالفصلى

بيدهوالذيقديو،فيءكلعلىوهوالملكبيدهالذيالمصووالباوىء

والحطاء.والمنعوالعقابالفواب

كنتمأنعليهيجأوولايجيروهوئيءكلهلكوتبيدههن،قلى

.(؟"،*سيقولونتدلمون

أثباتأوجوفىهلإثباتاليقينيبالدليلىتعالىهعوفقهطلبيبدأهغأوهن

لذأته.أصلأالانتفاءيقبلىلاوأجبأ

تصعققبعأنعلىعاتلى،بلغإنسعانكلىعلىراجبةاذفصوفةرأذدط

علىنقص!كلىهنعنهيتنؤهوهاكمالاتهنثهيجببماالعلمالمعوفةهذه

.للخواصوالتفصيلىللعوامالإجمالىوجه

وأنفعتحقيقعنالإفسيالطبعجؤالعقلىجهةهننأشىءالوجوبو!ذأ

بممامجعرفتههمبحمافهأطةأهرناحيثالشعوعجهةوهن،ومالهحالهفيضودفع

الحكيم.والذكرالمبينالكتالمج!إليهدعانا

فالحم!:تدألىاطةيقولىحيعثعباوةباصرحالوجوبهذاذقرووقد

وأن!هوجود،أثهأنأقينععانأيهاتحلمأنيجبأي(2،(اثهإلاإلىلاأنه

له.شويكلاوحدهاذإلاأتهفلا،يخوهيعبدهاهغاكليس!

تعالى:قول!وهفلهالعلماء.كافةعليهأجمعهاوهوللوجوبوالأهر

ألهلاوأن*أبحلمإنؤلىأنمافاعلموا!.(3،(أته-وأحدهوأنمااوص!عيلو،

هعتدعولا!15)(الدينلهمخلعينفادعو؟هوال!أتهلا!هو!أ"،.ألا

.88،98/لمؤمنونا1؟)

.؟9لممحمد!2؟

65/هيمألجوأ13؟

.؟4لمهوي141

.65غافولم15)
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علىأق!هلىالدليلىهنالأولىالمقدهةبيانفيتعالىأذيقولى

.(؟أ!هذكورأثميئأيكنلمالدهوهنحينالإنععمان

سلالةهنالإنسالطخلقناولقد!سبحانهق!الطالنأنيةالمقدهةبيانوفي

العلقةفيخلقناعلقةالنطفةخلقناثممكينقواوفينطفةجعلناهثمطيهتمن

فتباوكآخرخلقأأنعثعأنأهثملحئماالحظامفكسمونجاعظاهأالمضغةفخلقغماهفمغة

.(2"(الخالقينأحسعنالل

مأشيءصرمنخلقواأم!:تعألىيقولطأجمألأالدليلىهذابيالطوفي

.،3"(الحنمالقونهم

الععانع:وجود!كلال!عفعةدليلى:الثانيالدليلى

يخوجلاأنهذجدالعالمإلىبلتظوأنه:الدليلىبهذأالاستدلالطوثيفية

الموجوداف.هننوعينعنتكوينهفي

غيوهوهنمنهتألفهاوهوالجوهر،رهفردهاالجوأهر،:الأولى

الجسم.

ئغوضق.أهياومفري،ضىلأعرأا:نينوأ

يمثعغله.حيزإلىوأحضاجبنفسعهقامهماهوظ!ص،

مفل:-بهيقؤبممحلىالىوأحتماجبغيرهقمامها!و،ض!او

والألوالط،والعدموالوجود،والسكونوالحوكةوالكفيفيةالكمية

مجكنماوكلوألاهقدأد،والبعد،والؤمجافيةوالمكانية،مو!لاو

العباوة،فيالتو!معلييجسمأوللجوهو،!عفةدكولط.أ

حمال!منولتبدلطيتغيروالأعوأضاهر01هنالمكونالعالمهذا

.الإنمعمان/9سووةأولط(،أ

.؟4-،2لمالمؤشوق121

.35ال!وو/!31
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85ذألىوجو!إئباتفيوالنقلىالعقلى-مسلكالثان!:الفصك

بذلك.تحكموالمعثعاهدة،حألطإلى

بعدكالحوكة،العدمبعدوجودهنصعأهدهنمافمغيا،الأعراضتغيرفاها

ح!دوثهووهذاالجهسلى،بعدوالعلمالظلصة،بعدوالضوءالسعكون،

.العدمبعدالوجودإلاللحدوثمعنىلإلأنه،الإعوأض

القصو،بعدكالطولطضده،عليه!لطرأهايزولطالأعوأضومن

النوعهذاحدوثعيكفيستدلطوتركيبهأ،تاليف!ابعدالجسعمأجزأءوكتفويق

بقولنا:

عليهجاؤلكنه،عدههجاؤلمأ-الؤاعمولنيؤعمكماقديميأ-كالطلو

أنعلم"قدلأنه،قديمغيرأنهفثبت،المشعاهدةبدليلىفعلأوقعبلى،العدم

وجودهالذفيالممكنأل!يعدمولا،ذاتههنوجودهلأدطعدههيمتنعالقديم

لغيوه.معلولى

شموهدالذيالنوعسواءمختاو،لفاكلأثوفهوالعدمعليهطوأهعاوكل

عليه.ضدهوطرأزالطالذياوالعدمبعدوجوده

يصعتحيلىلأنه،العدممنأ؟جدهفبالفعوووةمخقأرلفاكلأثرهوداموهأ

تحصيلىالموجودأيجادلأق،إيجادهألمطالإرادةتتوجهثمهوجودأيكولنأن

محالى.وهو،للحأصلى

العقيدةعلماءعندالحدوفمعنىلأن،حادثةكلهاالأعراضفإنوعليه

سابقأ.موكماالعدمبعدالوجودهو

الإعرأض.حدوثدليلىهوهذأ

هثلىالحوادثمنلايخلوالجوهوانفهو،أ!ا!حطوثد!لىأها

فيه،يحلىالذيحيؤ؟ألىواحتياجهوألافقوأقط،وألاجتمأعوالحعكونالحوبمة

قديمئماكانلولإنهحمادف،فهوالحوادثهنيخلىولممحقأجأكانماوكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هاءالمععوأتمنوأنزلناوهاجأسوأجئماوجعلنافعدأدأسبعأفوقكعموبنيغأ

.أ؟1(ألفافاوجغاتونجاتأحبابهلغخرجشاجما

شقضاثمصباالماءصببغاأنماطعام!إلىالإنععمانفطينظو!:تعألىوقوله

غلبا،3(وحدائقونخلأوزيحرنأوقضبا)2(وعنبأأبيح--ا!ففانبتغاشعقاالأوض!

.132-24وتولىأعبس!(ولأنداهكيملكمهتاعأوأبا)8(وفاكهة

تاكلودطومينهاوهنافعدفءفيهالكمخلقهاوالأنعام!وجلىعؤوتولي

تيكونوألمبلدألىأثقالكموتحملىتعسوحودنوحينتريحونحينجمال!ا!يفولكيم

ري!اووالبغالىوالخيلىوحيسملرؤوفوبكمالطالإنفمع!بعثمقإلابالغيه

ولوجماثووهغهاالسبيلىقصداثهوعلى،تعلمونهالا!نحطقوؤينةلعوكجوها

فمجووهنهفعوابهنهلكمهاءالعممماءهنأنؤلىالذيهوأجمعينلهدأكحفعاء

كلىومنوالأعغابوالنجلىوالؤيقودطالؤوعبهلكمينبتتسيمودنفيه

والشصسوالنهاوالليلىلكموسخويتفكيوونلقوملأيةذلكفيأنالفمرات

لكمذرأوها،يعقلونلقوملأيأتذلكفيإنباموه!سخواتوالنجربمدالقمر

البحوسخوالذيوهويذكوولطلقوملأيةذلكفيإنألوانهمختلفأالأوضفي

فيههواخوالفللثوترىتلبسونهاحليةهنهوتستخوجواطريألحئماهنهلت!اكلوأ

بكعمتمعيدأدطوواسيالأرضفيوألقىتشعكوودطولعلكمفضلهمنولتبتغوا

كمنيخلقأفمن،!دونهموبالنيجموعلامأف!دودطلعلكعموسبلأوأفهاوأ

لغفوواذأنلاتحصوهااذنعمةتعدوأوأن،تذكرون-أفلاق!خي!ل

.15)(وحيم

.96/6لميتعععاءلونعمأ؟أ

أخوى.بعدهرةتقضبلأنهاتطعهإذأقضبهيقألطرطبا،أي12)

غليظة.أثعجاوذأتبساتينومعناها،العنقغليظوهو،أغلب!ص131

ويغتجع.يؤملأنه؟أماإذا،ابأهنومرصفأكهةأي14)

.81-5لمالنحلى!5)
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89تعالىوجودطإثباتفيوالنقلىالعقلىهسلك:النانيالفصلى

قدالإوض!فيشيءكلأدطكتاولفيبينقدمعبحانه*أن!فوبالجصلة

الأوض!هافيلكمخلقالذيهو!:سبحانهفقالىالإنسالطأجلىهنخلق

.،1،(أعيج

كفيوةآياتهنذلكغيرألىآ2،(للموقنينآياتالأوضوفي!وقولي

إلىيدفعنابماتدبيوه،وحصعنوحكمتهغلوقاته،فيالباديةالعنايةعلىدالة

عميق.تفكيرأوتضيدغيرهنوتعالىتباوك*أهعوفة

مجالى.فيههنهمالكلىأذهعأ،وشرعيعقليالدليلىفهذا

طويقهعنالعاهةيحفزووبماوالكو،الغظولأوبابيكرلطأنما-فالعقلي

والمفكوين،بألعلماءخاصةهيأذ،العقليةالأدلةهنالمعوفةفيالرغبةإلى

إلىالمحصميوسىهنالفكربيانتقالطالعقليةالميقدهاتاستنباطالدليلىهذاففي

المعقولط.

اليقوآنآيأتلأنوالفكو،بالتأهلىالمعغيينصرللداهةفيوالعثعوعيأها

المستوياتجميعألىيتجهو!فهضمونجه،ألىوالبععائرالأنظاولفتفيكثيرة

أنهوعقولهمبحواسهميدوكونالعلماءأنبمعنى،والخوأعىهغهااليعوأمالعظية

هنوي!لمسعونهالمعغعة،آئاوهنيوونهلما!يمصانحوجود.هنلإبد

الكولط.فيالحكمةعلاهات

والفوقبصدق!ا،يشع!دالواقحلأدط،القرآنيةالأدلةفتكفي!مالعوأمأها

فقطهعمنوعبأنهفيسحالشيءأحدهمأيوىوجلينبايقكالضقالإدوأكينبين

يعمتخدم.كيفولاصنعكجفيدويأندون

أتمعلمهفيكون،ألاسعقخداموطرقالصنعحقيقةفيوىالأخوأما

وأكملى.

.29/البقوة11)

+02لما!ياتلذا211
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صروهنوالوخاء،المثمدةفيوالمعينالظهيوإلىبحاجتنادائئمانشععوإننا

تكشعفأدطالمفؤعاق!طالأهوألىبغاتحيطعغدماالعليأ،القوةإلىنلجامقدهات

علىوالملحدالمؤمنبهيعفععوفطريشحوراذ!هوالأخطاو،وتؤيحالشمداثدعنا

هغهاكثيوةآياتفيالكريماقرآدنماب!ئنهاقدالإنسالنفيالغؤمكةوهذهسواء،

بهأوفوحواطيبةبريحبهموجرينالفلكفيكنتمإذا!حتى:تعالىقولي

دعوابهمأحيطأنهموظينواهكالطكلمنالموجوجاءهمعاصفويحجأءتها

.(؟،(الشماكرينهنلنكوننهذههنأنجيتغالئنالدينلهمخلصينأثه

فيهأفاكثرواالبلادفيوقوههطغىالذيالإوتادذوفوعونوهذأ

وبكمأنأأنيالناس!فينمادىأدنماوجبووتهقوتهمنبلغوالذيالفمعمأد،

الفعليةالحقةالنبوةدلإئلىهوشىالدةنبيلهأقأموطالما،قوههوأطاعه،الأعلى

أإحماطالأخطارفيوقعحينولكنهيمغفلى،ولمغئهعنيوجعفلموالوجدأنية

لماليذيوالوجدالنماالعقلىبصوتنادىجأفب،كلهنوالموفالموجبه

إسوائيلىبنوبهآمنعأالذيألاإلهلاأنهآهغت!:فقالطيكتمهأنيعععتطع

.(2،(المسلمينهنوأفا

شوعيدليلىالوجداندليلىأدطأيضأ:هنافقولىأننسعتطيعوبذلك

الإنسانلإوافىةالموخههوفالوجدانالسعنايةدليلىالىبالإضافةهعأوعقلي

الوجدالطوأدن،اليقينيةهقدماتهالعقلىيوتبأنبعدالمعوفةنحولهاوالدافع

يقينعنالهةبمعوفةومفعململيءوالموووثأتالبيفافوتاثيرالتقليدهنالمقحوو

ثابت.ي!دب

الإقيةالمعوفةببداهةيهتفالسكغدوياذعطاءابنجعلىهاوهذا

قائلأ:

أيكولط؟أليكهفتقروجودهفيهوبماعليكيصعتدلىكيف..!أقي

.24مل!شويإ؟أ

.90مل!ع!جنوي(21
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93تعالىه!!جوأثباتفيوا.لنقلىالعقلىهسلكالثانج!:الفصلى

حتىنجتهتىلك؟المظهوهويكيونحتىلكهأليس!الظهووهنلغيرفي

تومجلىالتيهيالإثاوتكونحتىبعدتوهتى،عليكيدلىدليلىإلىتحتماج

.(؟)!أليك

لىاصساق!لمجلى-جس

ييكولنأنيجوؤلاوأنهخاليقأللكولقألنعلىيدلىجوهوهفيالدليلىهذأ

فيالمخلوقاتأحط!هثليكودطأنيصحفلانصمبيأ،الغقع!كانولوناقصئما

الخألقيكونأو،الطبيعيونيذهعبكماالمخلوقماتجملةهويكونأنأونقصه

وحدةهذاهبأصحابب!ذيكماهوجودأتهفيهتمثلأالوجودكلهو

الوجود.

)وينيهالأووبييةالنهضةفيلصوفيساقههاعلىالدليلىهذافيونضصو

علىباذوالمعوفةالإيمانفيهأيبنىالتيالموحلةفي1165.-1596ديكارت

تا!بثأفيمعووفةعقيدةكلأوهبدأكلوفضىأنبعدوثابحتقويأساس

هتغير،كلوجودفيفصع!ك،المتغيرةالماديةالظواهوعلىيختتدالهةوجود

بالفكودائئماعاهووجدأفهأنفوأىهفكو،ككائنوجودهفييشكلمولكنه

ولمهفاوق،غيرالوجدأنيةحياتهفيثسابتأمروهذا،المعقولاتفيوالقأهلى

فيعندهدليلىأثبتهذأكانلذلك،وجردهفييشلثأوينكوهأنيسعقطع

فقالط:تعالىأولرجويأئبات

هوجودوأناصجود،فاناإذنأفكوت!دوهاأفكو،قانأإذذأفمكأنا1

10.أكنلمأنبعدالأن

دليلينفنىكر،اللةوجودعلىالاستدلالىإلىالنقطةهذههنأنطلقئم

و4إفيكمالى،هنالوجوب!فيهاكلفولهقهطلقأكمالأكاهلأوجودهأثباتعلى

السعكندري.أفىعطاءلإبن!الحكم!1!
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حدوثهأو،لهتبعأالحوأدثقدمعليهلجؤبمفإنه،بهتقوبمالحوادثأنوالحالى

العقلى.نظوفيمحالىالوق!تنفص!فيقديمئماحادئأءالعنيوكونلها،تبعأ

ولامنهمايقكودطالعالمأنوعلمناوالجواهو،الأعرأض!حدوثتقووإذأ

فغقولى:العالمحدوثعلىالعقليالدليلىنسيوقأننسقطيع...غيو!شيء

حادهمسطوكلىحادف،-وأعوأضهجواهوها!ا-أجؤأئهبجميعالعألم

محدفأدظ:فنقولىنعودئم،محد!طهنلهبط!لافالعالم-محدثمينلهبدلا

مح!ئه،منإلىالأخوهوأحتاجوإلاهفله،جادثأيكيودطأنلايصحالعالم

والقسلسلىوود!لاويدووأوالإمويتسلصعلىحتىوهكذا،محدثههنإلىومحدثه

مر.كماالعقلىنظوفيبا!لان

منووجوده،لوجودهأولطلاقديمأالعالممحيدعطيكولطألطإل!يبقلمإذن

تعألى.أطةوهوالوجودوأج!هوأيغير؟،هنوليع!،ذاتههققيضى

مادتهثطالتغيربحدوثوسفليهعلويهالعالمحدوثمبئنأتعالىاذيقولط

هنهاوأخوجناأح!ييناهاالميتةالأرض!لهم!وآيية-وجوهرهعوضه-وصووته

فطمولط،همفإذاالنهاؤمغهنععملخالليلىلهئمؤآية!:سعبحانهوقالت(ياكلونفمنهحبأ

عاذحتئهغافيلتماقدونأةوالصو،العليمالعؤينرتيقديوذلكلهالمحعتقبزتجويوالعشمسق

فيوكلىالنهاليهعابقالليلىولاالقمبرئدليلذأنلهأينتغيالشصعقلا،القدييمكالغوخودب

.،؟"!يمسبحونقيتك

لكولئية1لأدلة2-1

المفتوخالكونكتابح!نم..--..هتاهدقهأخذتالذيهوينو!كلاالدليلى

لهسذهوهاوغيوها،وأفلاكوكواكبسماءهنالعلويالعالمفيالمقمفل

.33،37،04لمبداسبن11"
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87نعالىوجوهـهإثباتفيوالنقلىالعقلىه!علك:الثانيىل!فلا

وأنسجمعشكاغأياتها،وتوأبطتوصفها،أحكلخيصاثعولهنالمخلوتجاكط

أيضأالمقدهاتهذهتتمثلىثماوالتععوو،الوصفحدتفوقبحألةعناصوط

وصووبعحاوو!اد،ونبياتحيوانهنهمهلهرهاالأوض!--السفليالعالمفي

الأدظماخالقإياهاأودعهاخعمائعىمنالأشعياءه!نههمنلكلىوهاذلك،

المقدالط.

غغاءفجهإذالعغاية،دلي!بذكرالكونيةالأدلةهنهنانكتفيوأتنأ

لمستفيد+

العنايئ-دليلىأ

كثيرأألطندوكتجعلناظوأهرهنيحقويهوهاالكودططبيعةفيالغظوإن

هذهلأنوذلك،وخدمتهالإنحعألقهنفعةبهاقصدكأكاوالكأئنأتالأشعياءمن

!ذهتكودطأدطالممكنمنلج!ولكغه،حياتهتلائمالأشعيأءهذهأوالكائخات

والإتفاق.الصدفةوليدةالملاءهة

منحالةعلىالمحكمالخلقهذاأنأئبعتقدالحد!ثالعلمأنذلك،

الليلىوجودفإن،وحكمةوتدبيرعلمعنإل!يعدرأنلإيميكنالإبداع

والماءوالنباهمتطوالحيوأن،الأوبةوالفعولطوالقمر،والشعمس!والنهياو،

!8إن،اجلههنخلقعتوكانمأ،الإنسانحياةتوافقهذهكلوالهوأء...

بذلك.تعثعهدحواسنا

جيسعمفيوملموبىوأضحبشعكلىأيضأيظهوانوالحكمةالعنايةأدطئم

فيماالعقلىنساقطبعض!ف!ذهايضأ،والنباتالحيوانجسموفيبلى،الإنسالط

شيء.هناذخلق

ويويدهاالغظرية!ذهة!جوالكريسمالقوآنيقووالوقتنض!وفي

أوتأدأوالجبالطه!اداالأوضذج!على!الم:تعالىقولهذلكهننجآياته،

هعأثعاالنهاووجدلنالباساالليلىوجعلناسباتانوهكموجعلناأزواجأوخلقناكم
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أوضذايخماالدلمجلى-ب

طويقعنالكهمعرفةالىبالإنسأنلينت!يآخوبتصووياقيالدليلىهذأ

ا!داخلية.هصعاعوهخلالىهنبنفسهالإنسانحس!و!و8الوجدأنيالتأهلى

طويقمضالمكتسبةالمعأوفلأن،بديهيةالطويقهذأهنالمدوفةوتعتبو

النظرإذ،العمابقينالطويقينيغايوطريقوهذا،البداهةصيفةتكتسبالحص!

النتائجكاشطوإن،حيولههاخلالطهنالغظو!رالإنسماندأخلىخلالىصض

ممبحانهلهالأعلىالوجودأثباتوهيالمععملكين،كلافيوأحدة!الغايات

بلى،تعالى*امعرفةألىالهاديةالحواهلىهنالوجدأنأنشكلافبمانه،وتعالمظ

والشمعووالوجدالطلاتجاهنتيجةالاجملت!افيتخولق!لالديضيةالحقائدأن

القيلبيةالطمآنينةوألط،سعبعبلهيعوفألط!كيرهناقييعغزوالذيالنفسي

الشععوروليدذلكلأن،تعالىب!الثهالإيمالنعندألايكونلابالرضاوالمثععوو

الشعووالحقيقةفيهروليس،أوجدههنإلىالإنسعانباحتياجالنفسي

تسعخوالتيق!وتههنبالخوفوفمعووهغه،اقوىهولمنوالخاشعالخياضع

الصيواعقوتفؤلطوالبوقالرعدوتسببالسيحابفتئير،حسلهمنالطبيعة

بتلكواعجابوتعظيمبتقديس!هشربخوفولكغه،فحسبالبحاووتحمير

.والعبادةللطاعةباسيقحقاق!اويقين،الخصةالقوة

فحوالإنسأنبإرادةلهسلدفح،والوجطىأدطالقلبيملأشععووبهذارالشعدوو

وجلالى.عظمةهنفيهاماوبحذبه،العظمىالخفية*القبئبهذهالقيعل!ق-

تحقيقهنحوالإنساناوأدةولتحويكالوجدافي،الشمعووهذاولتنمية

توبيةوبحمائكمن،والمواعظوالتحذيو،*"اووالقوهيب،التوغيعبماكان

وليقوجهايمانأ،المؤهنونليؤداد،الإسلاهيةالدعوةفياليوجدالطوأثاوةالنفسور

بهفتبقهجالمؤهنينبهوعدوهااطةهنالنوافيفيوغبةالإيمانالىصالمؤهنين

خاوجةأدلةألىحأجةفيليعستالدليلىهذأفيوالمعرفةالفؤاد.ويسرالنفس!
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لأفهللإنسأنهلازمالدليلىبلى،أثهوجود!علهلتبوهنالإنسالطداخلىعن

موجوفىأنهلتعوفهأخوىأدلةإلىحاجةفيليس!الإفسانأنفكما،الإنسمانفي

ذلكلأن،ربهمعوفتهفيذلكهثلىألىحاجةيخههوليص!كذلك،كمانسان

وكل؟وجداناقوغوأئؤهوقلبهعقلهبهيعثعهد،نيضعهفيوحأضرعندههوجود

عسفت!هن:بقوله-ررمه!-ىلوسرلايدنيههاهوهذاولعلىقوى،منفيهما

وبه!.عوففقدنفعععه

معوفةإن:أخرىوبعبارةالغفص!،لمعوفةبالفعوورةلاؤمةالوببفمعوفة

فيياينتقلىلا،بديماليةهيعوفةبألنفعع!الشععووبعدتكودطوتعالىسعبحيانهالرب

هد!ولط.إلىدالطهنالذهن

إلىان!جويحينالكويمالقوآنفيالمعنىهذأندوكأدنماأليحعيرلمنوإنه

تعالى:قوليفيوذلكت!عالىباطةالإيمانإلىذلكهنلغنتقلىنفوسنافيالنظو

.،11(تبيصوونأفلاأنفععكموفي!

أحدعنالمحققينبعض!نقلهبقولىوالتقديوبالإعجأبهناأثعيرأنوأود

فييقولط:اطةغنيتحدثكأنحينالتاسععشوالقونفيالمعدودينأيطأليارجالى

سعقلؤمفيقد،وجودهعلىالبوهفةأحاولىالجومولستهوجودأطةأإلط

شعدوووفيفيئاموجوبوهو،طدو؟وجوهلأفئأموجودواذلمءالخكادأةكفوأذللث

كلفيبذلك".واننا،عوالمهنبنايحيطهاكلوفيجمعاءالإنسانية

أ!معرووحطلاتفيبهنعثميعوكما،والشعدةاليضيقسعاعأ!تفي،الأوتيات

0001والنعمة

هن-ينبثأ!ذبفإننفسهوبينبينهالإنسانخلأطإذااذ!كهو

لحيهنعمهلاتحصىالذيبوبهوليصلهالوجويفيقوةبأعيظمليوبطهدأخله

نغسه.هلاكبيدهوالذي

.12لمأوياتلذا11"
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اسعقدلاله:فيهسترسلأديكاوكطقالط،-الدليلينأولطنجذكرأكضفي

الإسلاهيةالعضدة

بنفسي،نفسيأخلقلمإننيأوجدف!؟الذيفمنموجودإنيأحيث

إيجادفإدطإليهأ،أصبووالتيتنقعنيالتيالكمالاتكلنفممعيلوهبتوالا

وال!هثليناقص!مخلوقيخلقنيلمأناكذلكالوجود،تحقيقمنأيسوالكمالط

ألطلهالأيععركالطالغاقصالمخلوقذلكألطي!ونفمعالمعنعكلة،ته.اقل

هقويقالط:بعينهاالمعثعكلةفققومالوجود.غيو؟اعطاءهنبدلأنفسهيكملى

الصفأتطكاهلىإتهخلقنيلقدإذنالناقع!!بماالمخلوقذلكأوجدالذي

أكملىالعقلىيممووأدنلأهكنله!إلاالوجود،دأثمهوالمطلقكمالهوبمقتيضى

.(1"أ..هنه

وأشمكدونالمطلقالكاهلىبوجودالإيقانإلىديكارتينتهيوهكذا

و!فيفكردا!هأأنهووعهفيوألقتقلبهغزتالإلهعنالفكوةلأنويبة.،

هطيقأكأهلأيكونأنبلهلاوالموجد،موجدهألىمحقاجموجودوكلهوجود،

وتعالى.سعبحاذ4اللةوهوقيدكلىوعنحطىكلعن

يمكنمماأحسنعلىلهبخلقهالإنسالطعلىألهةمجقالجاشبهذأوفي

فغو؟تصوير،وأكملىبغاءوأتمخلقأحسنفيالإحياءبينالنسبيالكمالطهن

هنالإنسالطخلقنياولقد!:سبحانهفقألط،طينيةهادةأفقىهنأ!علهنجلق

فالتئاب.ندؤأوتووأتصعاقتغاسمقوأعدلىبناءأكملىفيخلقهبينثم.12"!طينهنشملاله

مماالإنسمالقأيهايا!:وجلىعزفقالط،نظامأحسنعلىاهف!ئاظوأدأءفيوأجزأثهأعفعاثه

لقد!131(وكتبكشأءهأصووةأفيفيفعذتلثفسؤأكختقلثالذيصالكريمبرنكغزلث

يكماوث/وينيهالمنهج!11

.21لمالمؤمغون!2"

.8-6الاففطأولم!31
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95تعالىوجولحهإثباتفيوالنقلىالعقلىهسلك:الثانيالفصلى

وأبدعشمكلىفي.أبهىتععويوهاكملىالدةفإنوأيضأ(؟"!ضويمأحسننفيالإنسانخلقنا

وضؤقيكغ!كييخماء("21الإوحام-فيئضؤؤكمالذي:!هوتعالىفقالط،تركييب

.13"(ضؤؤكمفأحسن

نبتليهافعثعأجئالقؤهنالإنسأنخلفناإنا!:ت!الىاتةيقولطالخلقتماموفي

لهنجسغلىالم!14)!كفووأوأهاشعايمرآ9هاالسمبيلىهان!يذقأئا.-بصييوأسميعأفخناة

.15)(الفخذئنوقذئناةوقعضينولسمانأعيت!

.4لمالقين111

.صران/6آلى(2؟

.64/ىفاذ13)

.2،3لمالإنسان41)

.01-8/البلد511
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فيفئياأ+س.

!تالأيمقالمح!الق

تقديم:

هنلابد..ولعألىسعبحأنهدلىالأعلىالوجودإئبا!هنالفوأغبعد

هوصوفغيرهونجريوجوبلأنالصفاشط"،هنال!عليةذأتهبهتقصضطهاأثبات

تصووهأها،ذاتهتصوولأيستطاعمجهولطإلى-ي!صيرهوجودهحقيقةيميؤبمما

خلقهنالألوهيةهوجباتعلىالقعوفلنايتيحفإنهلغابئغهاالتيبالصفات

اثهذأتباقتضأءالحملايمكنأف!عالطفتلك.8!لذونحووتدبيروهيمعة

عنفرعالشيءعلىالحكمإذ،بصفاتهسبحانهتصوونأهاذاال!لهاتعالى

الحكماء.!ولىكماتصووه

بهئفتغماكلهوالصفاتهنتعالىاثهذافهعيتناسبوالذي

كمالاف،مننتصووههاكلفوقهوالأعلىوالكمالى،الأعلىالكمالط

هنالعقلىهذالإن،المخلوقعقلىبهايحيطولا،لاتقناهىتعالىفكمالاته

هنلناجلىبفضلهالهةولكن،بصانعهلحيئمايحيطلاوالمصنوع،الحنمالقصنعة

اتصافهنعتقدأنعليناالوأجعبكسمانوإنتصوليه،بهنستطيعهاالصفات

تعالى.بذائهيليقلانقع!كلعنوتغؤيههكمألط،مجلى

به،تليقلانقائص!عنتعألى*اذاتتنؤيههفهوههمماالصفاتفمن

فيالمنعولئ!وهونقيضها،عن!لتنزيههوبالوجدانيةسبحانهفاتعصافه

بألبقاءواتصافه،الحدوثوهونقيضهعهك!ألهتنزيهبالقدموأتصافه،الألوهية

عنلهتتريهللحوأدثبالمخالفةواتصأذ4الفغاء،وهونقيضهعنشؤيه*له
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تعالى.دثهالتغؤيهيةبلصفاتأل!فات8هذوتصممى،للحؤادهمئط!ابهته

!ليسولعزوجلىبقولهالصفأتبهذهاتصافهعنتعالى*أأخبووقد

البيصثو(.الصمميعوهوشيءكمثله

الخلقكعألطأعطىقدالوجودالوأحطسعبحانه*أأننجدوهكتأ

الوجوديهبههابعديكملهمنالىالمحتاجالناقص!للإنسيانالوجودومقوممات

.مخلوقصرخ!القأللإنسعانالطعلالقويةالإدلةهنوهكذأ

لسالنعكأرالعظيمكضابهفينفصعهبها*اوصفكاالتيالصفاتوهن

صفاتوتسممى+تعالى،لهالمطلقالكحال!بهايئبمت!عفاتالكويموسوله

بصيوأ.سميعأحيتما،هقكلئما،مويدأ،قادرأ،عألمأ،:تعألىككونه،الكمالط

تعالى.ة!دأصفأتمننيك!وفاهذينعنالإيجاؤمنءبشميومعنتكيلم

قؤيه11-ععفات

.(11،الشعووىلم(البصيرالمممميعوهوشيءكمفلهليس!!

نيية:الوحدا-أ

ا!بسيطة،الوحدأنولمعفاها:والوحدانيةواحد،-وتعالىسبحانه-اطة

تحبزؤ.ولاتوكيبفيا!يهمىالتيأي

التو!يدأل!هعناهافيتدطيلا،تعالىأفةجانحبطقيوالوحدانية

الأفعألى.وتوحيد،العمفأتوتوجيد،الذأتتوحيديشملىالذيالخمالع!

:الذاتوحطأئية+أمأ

وتعالىسبحأنهوانفوادهت!عالى،أدلةعنالصعويكنفيتعنيفإنها

تعا!:اطةوحدانيةعلىالأدلةومن،بألألوهية

إيجمادأدأوأدىالألوهيةصفافبجميعهقعمفأنأقأدطوجدلوأولأ:
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..يختلفاأويتفقاألطف!ها..العألم

بالاستقلا-لىجميعههنهماكليوجدهبانهعأيوجدأهأنفإها،!أن4

الأئويكونالطعليهيلؤملأنهمحالط،وهذأبمؤثوين،وأحدأثروقوعفي!ؤبم

محالى.وهوأثوينأالعالمأالوأحد

واحد،ثربصناعةعلصاذهالنيتعاونثما!طويخنيرجطىاهأنوأ!

العجؤلعلةإلاهكوهةفييمثعأوكهمنيقبلىلاالشويكلألطبأطلى،أيضأوهذا

بالإته.يليقلانقع!والعجزوالاحضياج،والإحتياج

يلؤبموهذاالأخو،يوجدهثم-أحدهمايوجدهبأنموتبأ،!جطأهأن!!ر

محالط.وهوالحاصلىتحصيلىعليه

-أيضأوهذا،بناثلا؟!فعبلاوالإخرأ!عالمبعع!احدهمايوجدأدطوإها

فيهتصرففيماالقصرفعنهنهماكلهمةقصوتلماذأيقالط:لأنهبماطلى،

العجؤلعلةإل!هكوهيةفيأحدهسعالسكةكائنأييقبلىلاقلناكماولأنهالإخر؟

مر.كمابألإتهيليقلإوالعجؤوالاحتيأج،والاحتياج

.الإتفاقأحقمالاتهيهذه

يويدكالنوذلكبينهما،القمانعيحصلىأد!يمكنفإنهأخت!:أذأ!أ*

جصممحوكةأحدهمأيويدأوإعدأمه،يعريدوالأخو،العالموجوداحدهما

سكونه.الأخرودويد

بمقعحصولهما:اهويقأحدللزمالقمانيعأمحنولو

هوادهما.نفذإدطالمتناقفع!أوالفعديناجتماعأما

ألىيؤديأحدهماوعجؤالآخو،هوادنفذإلطالإقينأحدجزوإها

الألوهيةخعمأئع!جميحفيهتماثسلانأنهماالمفروض!لأنالأخو،عجؤ

الأنجو،علىيجوفيالمنلينأحدعلىهاجكازأنبدأهةالمحلوموهنرصفاتها،
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لأنبالمعنعاهدةباطلىوهذأ،العالمهنشيءوجودعدمألىيؤديوجؤهمأ

سبحانهذاتهليأواحدأنهوشقطالإته،تعددأذلطفبطلىفعلأ،هوجودالعالم

وتعالمط.

تعالى:قولههنأالأنبياءأسووةفيالكويمالقوآنقروهها!وو!ذا

!؟)(يصفودطعماالعوشوباذفسبحانلفسدتا*أألاآلهةفيهماكمالطلو!

فلاوجودهمايفحعدألطللؤمأتههنأكزوالأوض!السمواتفيكانلوأي

يوجدالكا.

منهمعهكانوها!لدهنافىاتخذها!،المؤمنون!سووةفيتحالىوتوله

عماألكهسبحانبعف!علبعضهمولعلاق!خبماإلهكللذهبأذنإته

يصفولكا،"2،.

يفبتالذأتفيالأحديةيثبتكيماوتصعقيقاتهباحتمالاتهالدليلىوهذا

الأف!عالط.فيالأحديةكذلك

والأحيأءكالخلقفعلهيشعبهفعلىلغيوهيكولطأنجكاؤلوأنهذك

الاتفاقهبطلاتأتفقاإدطعليه!ىللؤم،ذأته!لىذاتهلكانتهفلأ،والإهاتة

وهميفعلىعمايسالطلا!:وتعالىسبحأنهالاخضلاف،هبطلافاختلفاو!إن

.*-لكس.ص!.-ء!--.---"ا.ب*..(3"!يسفلولط

هعفيان:فلهاصفاتهفيتعالىوحدانيه-أما

علىوالدليلى،تعالىصفقهتشبهصفةلغيوهليس!-تعالى-أنه:الأرلى

.22الأنجياءلم!91

.19لمأكهنون12)

.الأنجاء/31،32
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(51تعالى!اصفات:الفالثالفصلى

وأجطتعالى*اكأنرلما..وجودههوتبةفيالموبموفتقبعالضةأدكا:ذلك

لاختلافصفاتهما،تتماثلىألطيمكنفلاالوجود،ممكنةوالمخلوقاتالوجود،

واجبتعالىولالقدوةأوالوجودصفةأدقيعقلىلاأذبينهما،الوجودهوتبة

!أوجودلأنالوجود،الممكنللمخلوقيالقدوةأوالوجودصفةهفلىالوجود،

تعالى.*أوجودمنهستمدفإنهالمظوقوجودأمما،ذاتيوجودهوتعالى

نوعهنأكثرأوصفتيانلهلضأنه:!قفيلوحدأنيقهافمانيى!أ

!أحد..نوخ!هنصفقانلهكاذتلو:ونقولطهثلأوعلمينكقدوتينوأحد

المتعددةالصفةكاشتطفإد!،الكمالطصفالمحتأوالتاثيرصفاتهنمخودطأدطفإها

كأذتإنالواحدةالعصفةلأدط،باطلىف!التعددهثلأ،كألقدوةالتائيرصفاتهن

عبنأ.الثانيةوجودكانالقاثيرفيكافية

هنهماثلكأنعتنوع!امنلأخوىمحتاجةبلكمافيةصوكاذتن(و

نقصهيقتضيذلكلأدطمحمالط،نأقصة-تعالى-البأوي!عفةوكون،ناقصة

كاهلة.فصفاته،كأهلىلأنه،باطلىوهذأ

نأإهايخلو،لافالأهو،الكمألط!عفاتمنالمتعددةالعصفةكاشط!!إلن

غيوه.أوبالأخر!4االحاصلىالكمالطن!عبالاالكمالىيكون

كانعينهكانوأن،مختلفتانصفتانهمابلىتددد،فلاغيوهكانفإدط

محألى.وهولهيهفائدةلاعبثأوجودهما

الذاتفيتدألىفهالسوحدانيةوجولمجطعلىالاستدلإلطتموبهذا

والأفعالط8والصفات

:.القدم-ب

فيهصعتغننوأنهلذأته،الوجودؤاحطالعالمخالقأنسبقمماتبين

يكونأنفيجب،بيعدميسعبقلمذهووأذفيتاهأ،أسعتغغاءالغيرعنوجيوده

قديمأ.
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الإسلاهيةالعقبدة102

أولىلاأنهقديمأ،تعالىكونهو!عنىالوجوبى،أوليةعدمهووالقدم

تعالىقالىهقلاؤهين،والقدمالذاتيالوجودوجوبفيكودطوعليهلوجو!ه،

.أقبلهثيءفلاالأولىو!)الأثوووفيأ؟،(الأولىهو!

يكودأوالقدمواحد،بمعنىفهما،الأؤليأيرادفهالمعنىبهذأوالقديم

أهلىهذهبهووهذأ،بذأتهقأئمةقديمة.فمعفاته،لذأتههويتعالىلصفاته

والجماعة.السئة

يكنلملوبقولغا:تعالىلهالق!!ثبوهم!علىنصعتدل!أنوممكن،(ذه!

وهووالافتقاو-،ث!دحمإلىلافضوحادثأكانولوحأدئأ،لكانقديمسأ

.القدملهفيجب!إذنالوجود،واجبسكاكونجههعيتنافى-الاحتياج

-البقاء:ب

لوجويهليست!عالىأنهاي،نهأيةلاماألىالوجوياستموأومعضاهالبقاء

مترادفالط،والأبدوالبقاءللوجود،اللاحقالعدمم!دععنعبأوةفهوآخو،

أنهإذ،تعالىأفه!مفالمحس!منصفةفالأبدية،"مئ-أدلا"هعناه-اللغةفيفمالأبد

ولو،العدمعليهلجاؤ-الإبديةأعنيبالبقاء-متصفأيكنلملووتعالىسعبحأنه

حقهفيمحالىوهذاالوجود-جمائرممكنأ-بلىواجبأ!كالطلمأالعدمعليهجاؤ

يقولط:سبعحانهوا*الفغاء،عليهاستحألطالبق!أءصفةلهوصظفمتى،تعالى

جلىوقيالى!بعدهثيءفلاالأخر)هوالماثوووفي"2"(والأخرالأولطهو!

.!3(لرلصبكوجه!دمى!شمانه

:.لليحوادثاتلفة"د

سعأثوتخالفحقيقتهلأنأخوى،ذاتأذأتهتمأثلىلاسبحافهالحنمالق

.3لميدلحدا11-أ

.3لملدلحكا121

.27لمالرحن131
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103تعالى!اصفأت:الثالثالفص!

هىالتىذأتهلصاوشطالحوادثمنأخوىذاتأذأتهثلثهالوفإنه+الحقأثق
""

ممكنصاوأوالوجود،واجبةأنهألهرالمفووضىالوجود،ممكنةالوجودواجبة

الوجودوجولمحب!لأنالوجود،ممكنأنه-والمفووض،ا!وجوبراجعبالوجود

،المخلوقخصاثص!منالوجود-جواؤ-والإمكان،الخألقاثهخعصائص!هن

حقيقق!مالكاشطالممكناتمنذاتأيالوجودوأجمطذاتثلثهافلو

تمأثلا،قدداهاماوأجبآوالممكه!،أن!كممالوأحط!ودنماألىيؤديوهذا،واحدة

ألاحتياج،عدميعنيايوجودوجوبلألط،الغقيضيناجتمأع!ذأعلى!تكم

غيرثانممكغأالوأجمطكالطفإذاالغير،إلىألاحتيأج!يعنيالوجودإمكيالنأها

وهذأوأجبئما،الممكنكالطإذا،الشمانوفىلكواحد،آنفيومحتاجمحتاج

بأطلى.محألى

!هكالماالحقاثقلجميع!هبايغةمخالفةتعالىالخالقحقيقةأنثبعتوأذأ

كيالقلولأنهعوضأ،ولاجعععئماولاجوهوأيكودطالأفيلؤبمب!الدليلى،ثابعف

المحدثنة.الحقائقلجميعمخالفةح!قيقتهتكنلملإحدأهاممائلأ

لجاؤا!وتجأ!طعلىمحوؤهأت!!أ!اعليهجاؤلوأنه:ذكفيوالخلاوو

ثبوتسبققدولكنهذلك،وغيرواليفناءالحدوثمنع!ي!امحوؤهأعليه

وهوشيءكمثله!لييعص:يقولطأذة!اوصدق،حدوثهفاشعتيحألط،قدمه

البصير(.السميع

والحيماةالعلمهثلىوالمخلوقالخالقصفاتبينتشابههنيوجدومما

ه!لاحظةهعفقطالإسسمفيتعثعابههوفإنماذك،وصروالبعووالسمع

مفتقرةوهي،تعالىذبالنمعمبةذاتيةالصفياتهذهلكودنالأخوى،الفوأوق

تحالى،اطةلذافبالنحعبةمحدودةنجيروكونها،المخلوقفييوجدهماموجطإلى

.للمخلوقبانضصعبةومحدودة
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بينفسهتعالىقياهههـ-

سبحانهفهو،عداهلماالاحتياجعدمهعناه:بمسمهتعالىة!أقيأم

أجؤاءإلىيحتاجولإ،بالأجسامالإعرأضتقومكمابهيقوممحلىألىيحتاجلا

صووهكياشظأياالاحتياجعنىلتنؤهبلىبها،الذاتوتقوممنهايتوبمب.

لأنه،هاعداهكلىإليهومحقأجسعواههاكلعنالمطلقالغنيو!فوتصوواته،

أدلتعالى-موة،هنأفىتقدمكمامحألط،-؟وهوحأدثئما،لكانمحتاجئماكانلو

المععتغنيايالصمد(اذ!يقولىالكريموالقرآدطكبيوأ-أو!لعذلكعن

.51عدماكلعنتامأاستغنا!بذاته

لأعلى1لكمالى1ت!ف!عع-2

فادعو؟الحمععنىالأسماءودلى!سبحانهبقولهالكمالط!مفاتلغفسهألهةأشطلقد

.!081لملأعوافا)(بها

الحسنى-أسعماؤههيأ!مئما-وتسعينتسعئما!ةالحكيمالشعوعأشطلقد

ومريد،قادو،،عالم:هثلىتسعالىبذاتهقائمةقديمةصفاتعلىتدلط

الذيالمطقالكمألطأو،الأعلالمثلىتمئلىالصفأدتوهذهوغيوهأ،،وهقكلم

نفصعه.بهوتعالىسبحانهاطةوصف

المنلىلهباننفسهتعالىأدلةوصفعط!وقد:الطحا!ىلةالعقيدةثعاوحقالى

ودثهالسوءهنلىبالأخوةيؤهنونلا!للذين:تغالىفقالىالأعلى

زيزع!لاوهو!ضر-ألاوالسموأففيالآعلىالمثلىوله!:تعالىوقالط.."1"(!ق!ألاألمثلى

وسلبقصالنقائع!للعيولمجطالمتضمينالصععوءهفكسبحانهفجعلى!2"(الحكيم

لإثباتالمتضمينالإعلىالمث!!أنوأخبو،وأوثانهمالمشعوبمينلأعداثهالكمالط

جعلىفقد،تعالىة!اعنالكمالط!عفاتسلبفمن،وحدهذكلهالكمالى

)1؟الغحلى/06.

.27/الىوم!21
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؟.هظلىأقصفات:الفالثالفصلى

الكصالىوهو،الأعلىالمنلىهننفسهبهوصفهاعنهونفىالسعؤهفلىلى

فيأكزكماذتكلماالتيالئبوتيةوالمعانيالوجعوديةللأهووالمتضمنالمطلق

الوبصفأتكاشتولما-غيوههنوأعلىأكملىبهاكانوأكملى،الموصوفي

كلهنبهأحقوكالطالإعلى،المنلىلهكانوأكملىأكثروتعألىسبحانه

.،"،!...المطلقالأعلىالمثلىفياثغأنيشتوكألطيستحيلىبل،سواهها

بعضعلبياتدلطالتيالصفاتبص!عنيليفيماولسضتكلما!نه

وتعألى.سبحانهذالأعلىالكمالي!شوالتي،الحسنى*اأسماء

-:أ-العلم

تعويفه:(أ

كانوأجبأكلهالمحلومبهايكصمفتعالىبذأتهقائمةأزليةصفةالعلم

نقصلأنه،ىل!جلاوهوضدهتعألىأذعلىولحطتحيلهسعقحيلأ،أدممكنأ،أو

وجلى.سكزبذأتهيليقلا

بلاهقسالي-بطنوهاهنها!رهاالأثعياء-بجميعتعالى*اوعح

هنلهلإبدالبعيضدونبالبعف!تحالىالةدلمتخصيصلأن،تفاوت

يخصص!مخصع!ألىيحقاجتعالىالةأدطيعنيذلكلأدطمحمالى،وهومخصص

.تقدمكماغيرهمكنتعالى*ألاستغناءمحألى،وذلك،عملهدأئوةبه

تعالى:لهالعح!فةأئبات12

والنقلى.بالعقلىتعالىذالعلم!عفةشتلقد

متقغةتوتيب،احسعنهرتبةالأفمياءخلقتعالىافىفلأن:!اأط

غالم.شالىفاذمكالمأ،يكولطلهومحكملفعلههتقنفاكلوكل،اتقالطأحمععن

خلقفيتاهلىلمنفظاهرإتقانأحسنوهتقنةهرتبةالإشعياءثونأها

بعضى،أجلىهنصنعبعفعهاأدطيوىفإنهبينهما،وهاوالأوضالحعموات

"".64صالطحأ!دةضح111
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قدذللثأدطعلىيدلطممأ،الصنعذلكمنةدوص!قملاللمنفعة-ا!ليكهواذقةوافها

هن!عنعإنماالأساسألطفادولثالبيتألىنظوإذأفالإنععمالط،عالمعينصدو

وجدإنماالبيتألنلهيبين،السعقفأجلىمن!عنعاحطئطوأن،الىئطأجلى

..البناء.بعصناعةعالمعن

السماءببيتبالكفما!عانعه،علمعلىيدلطالبحعيطالبيتثأذفإذأ

وحكمته؟صافعلمعلىدليلأذلكيكودطأل!ثرياته؟والكوأ!كبسمقفة

.(9)(تفدلونامب!ريبخأفهشيءكلأتقنالذياطةصنع!

فقد،أحوالهكلفيصهمحيحغيرهذأالعقليدليليكمأن:قعأثلىيقولطقد

بإتقانبيوتهاتبنيوالعنكبوتالنحلىنسعاهدفإنغا،موادهبعض!فبيقعخلف

علىدلىإنوهذأ،بالعلمتتصفلاأنهاهعالعاقلى،الإنسيأنإتقالطيفرق

يعمعدوقدإذالعلملرومعلىتدلىلاالعمنعدقةأنعلىىل!ديفإنماشيء

عالم.عرعنالدقيقالعملى

والعغكبوتالنحلىن-إل،وب!اطلىمدفوعالاعراضهذاإننقولىولكغغأ

فطوقدالقدوبهذاوه!،الصنعبهذايفيهاالعلمهناثهوهبهوغيوهماقد

وظائفلأداءسعخرتقدلخوقاتوهيعناء،أوتكلفطبدونعملهعلى

وأيحبماد،محكمصغعهوالحيرأنا!طهذهلخقإنبلىخلقتها،بأصلىخاصة

بوأسطتها.الأفعالىتللثإيجادهنأحكمبهاوالإلهامالعلم

إلمطثل!بو!وأوحى:تيعالىقولهفيالكويمال!قوآنيشيرهذأ!ألى

كلىهنكليثميعرشمولكاومماالشمجووهنبيوتأالجبالطهقاتخذيأنالنحلى

فيهألوأنهمخقلفشوأببطونهاهينيخرجذللاوبكسبلىفاسيلكيالئموأت

.121(للنام!ئعفاء

.88لمالنملى(1"

.69لم68لمالغحلى121
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107نعالىالثه!فأت:الثالثالصلى

ال!يلىوأخلأفوالأوض!السمموأتخلقفي!إن:تعالىتوليتأهلى

السماءهنأولأنؤلطوهاالغاسينفحبماالبحرفيتجويالتيوالفلك.والنهاو

الوي!احرتصويفدابةكلهنفيعهأوشطموتهابعدالأوض!بهفاحيامأءهن

.(؟،(يعقلونلقوبملأياتوالأوضالععمماءبينالمسخووالسحالمحب

القرآنفيكثيوةآياتفيتدإلىأطةعلمذكوفقدأفقلى:واما

وقولي:(2"(الحبيرالفطيصوهوخققمنيعقئمألا!:تعالىه!وتمنهانذكرالكويم

إلاوؤقهمنتسعفطالت!والئخروهافيمما!دهلئمهو،إلايعلفهالاا.لغيع!هفاتخوعنذه!

وقوله13"(هبينكتابفيإلايابس!ولاؤطبولاالأوضيىطفماهمت!فيخنةولايعلفها

وهوفيهايخرجوها!السماهنيننرلىلهرهاهنهامحوفيومالأوضيىافييلخ!هايعلئم!:ت!عألى

سوهميعلئمالثهأدطيعلمواالم!:وقوله!4أ!!يرتعملونبماوالهثهكنتمأينماهعكم

.أ!أ!الغيوبعلائمأفهوأنونخوأهم

تعالى:علمهبهيتعلقمما13

بهي!كرنالأزل!فيهنجؤآقديمأتعلقأبالمعلوهاتيتعلقالكهعلمإدن

لذأتهالممكنالأؤلى،فييعلمفاللةاسمتحالط،وماجاؤوهاوحطماأنكشاف

وليع!،يحدثلمالذيالممكن!يعلم،حدلهرئهوبعدحدوثهووقتحدوثهقبلى

تعألىلإنه،العلمصفةفيولاذاتهفيتغيربألممكفنتعألىلعلمهبالنسيبةهناك

سيوجدبأنهالإؤلىفيهقعفو!فهق!غيوة،بصفاتهقصفعكاالممكنأنيعلم

ولابساهليممولسبحانهوال!ةسيوجد،هعينوقتفيبانهيزالىلافيماوهيتعفط

غافلى.

.461لمالبقوة11)

.41لمالملك12)

559لمالأنعام)!لا(

+4لمالجعديد41)

.78/التوبة(5)
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:لإوأدةا-ب

الإوادة:تعويف11

تعالىأذأتععافعلىيدلطالاسموهذا"المريد!تعالىاثهأسماءهن

بقولنا:الإوأدةن!عوفأدنوممكغناالأزلىهغذبالإوأدة

هاببعف!الممكنبهايخصم!تعالىبذأتهقائمةأؤليةصفةالإوادة.:

ومق!داو.وصفةوجهةوهكانوزهالقعدمأووجودهنعليهيجوؤ

والحدم،الوجودذأت!هإلىبمالنسبةاستوىهاالممكنأنهعغاتقدملقد

الممكنة.الممفافوساثو،والحوكةوالسكودن،والحياةوالموت

بألنسبةالأوقاتهنوقتأيفيلهذلكهنفيءأيحصولطأنكما

الإشعياءهنشيءحصولىفيط!وعلىلوقتأهقيازفلاسوأء،اطةذأتألى

فيهيوجحمخصعور-أي-موجعحمنفلابدكذلككالطوكاأذافيه،المتقابلة

يلؤمالموجيحهذأوبغيرهئلأ،العدمعلىالوجودكقوجحأخوى،علىصفة

هيوأخوىعلىصفةيوجحالذيالموجحذلكأنتوجح،بلاالتوج!يح

.أدةألص!لا1

الإوادة:ولتتعلق!12

بمستحيلىتتعلقولاالوجود،بجائزتتعلقالإوأدةأنلناو!يتقدممما

فيء-اجكما،عليهيجوؤهاببعيف!الممكنتخمميص!و!فت!أ:لأنالوجوي،

.!فيكونكنلهيقولطأدنشعيئأاوأدإذأأهوهإنما!:تحالىقالطالتعو!4

.182لمياسين)

قيلى:ن!ف31

الإوأدة؟عنالطميغنيألا

يقع،لنأنه!أ،سيقعأنهعلىبالمثيءيتعلقالعلملأنلا،قلنا:

الإرأدةتعيرجهمنلإبدبالفعلىالوتجوعالىبالوقوعالعلممنولخووج!
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؟.9تعالى!ا!فاكت+اثالثالفعل

الوجودإلىلتبوزهالقدوةمخونئمهعيغة،صفاتعلىالوجودهذالتخصع!

الفعلي.

تعالى:.لىالإوادةصفةوجوبعلىالفقليالدليلى

هريد،تعالىأقعلىالدالةآياتههنالكنيرالكويمالقرآنفيوودلقد

يفعلىاثه!إنوقولي(؟أ!ديريلمافعألىو،بكإن!:تعالىقوليذلكوهن

دلىتدلىوغيوهاالأياتهذهفكلى!31(يويدلمافعال!!وقوله(2"!يريدها

تعالى.لهالإوأدةصفةثبوت

ةلقدوا-جس

تعالىأثهاضافعلىيدلىالاسموهذأ!القأدو!شالىاثهأ!عماء؟أمن

لأدطالعجؤ،و!وأ!دضسعبحانهعليه!لصعقحيلىالأؤلىهنذالمطلقةبالقدوة

عنه.تعالىأدكهيقنؤهنقع!الدجؤ

ولاال!وجود،بجائزتعالىاثهقدوةتتعلق:ظلىأققدوةولشصط12

ذوجهعتالجكائؤاتمنفميئأأذأوأدمافإذاالوجود،بمصتحيلىتقعلق

مجونأندون،تعالىألهةأوأدههاوفقعلىفيرجدلإيجادهتعألىتدوته

هقاييص!ةبر!صلاوالصعهولةلإن،تعالىأليهبالنسبةوصطسهلىهناك

كلعلىوا*يشاءمايخلق!:تعالىقالطضهاسبيحانهأذيتنؤهبشوية

ولاالعمممواتفيشيءهنليعجزه*اكان!وهاىلاقو"4"(ويدقفيء

.15،!قديرألخيأكانأنهالأوض!في

)1!هود/701.

.41لمالحج(21

+61لمالبووج!3"

.؟7/الماثدة141

.44/رطاف151
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لكلاما-د

:م!وقالأنبياءعنتوأقرقدفإنه،هتكلمتعالىأنه.علىالعقلاءإتفق

تعالىأنهفثبتكلامهذأوكلكذأ،عنونهىبكذا،وأخبوبكذأ،*أأهر

هقكلم.

خاوقأهرأنهاحظهن،بالمعيجؤةالدعوىهذهفيالأنبياءاذأيدوقيد

تتعليقتعالىبذأتهقياثمةأؤليةصفةهيالصفةوهذهول،متحديللعادة

واجبهوهأكلعلىيدلطسبحانهكلامهفإنوالمسعتحيلى،والممكنبالواجب

تعالىكونهعلىالدالةبالأياتالكويمأقرآدطجاءوقدوهعستحيلى،وجائؤ

!وما:تعالىوقولهتكليئما("11موشى*أ!وكلم:تعالىقولهمغهاهتكلئما

فيوحيوسعولأيومعلىأوح!جابورأءمنأووحيأأل!اذيكلمهألطلبصرثاذ

وإيمانهماذد!عبيصعترونالذين!إدط:عزوجلىوقولهيعثعاء("آ،ماباذنه

يومألي!ميغظوولااذيكلمهمولاالآخرةفيلهملإخلاقاولئكقليلأثمنأ

.(3"(أليمعذابم!ويؤبميهمولاألقيماهة

والحياةوالبععوالسمح-!ه

تعألى:ف!قألىبععيير،سميعتعالىالدقأنالكريمالكتابفيجاءلقد

التصير(.السميخهوإنه!وقالىالبصير!العممميخوهوشي"كمفليليعض!

ولاأ.ئبهاوهلا-يمكنبحيعثكاذلكعلىالإديالنأهلىإجماعافعقدكما

نأيوحطالإهمعميةإطلاقولأدطبعير،سميعتعالىاذأدطفوجب.تاويله،

فيعليهالم!عؤلطهووهذأ،تقدمكماوالبعرالس!وهوبها،هقممفأيكودط

-...-.الععفتينهأتينإئبات

النسأء/111.461

الشووى/121.15

77/عمرانآلى131
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؟؟(نعالىألثه!فات:الفالثالصلى

أكملىبهماالمتععفإن:بقولهعقلأعليهماالخؤأليالإهامأسعتدلىوقد

المتصفطلكانسبحانهالوجودالواحطبهمايتصفلمفلوعنهما،العاويهن

!ائمتالط!عفتانوهمنماقطعآ،باطلىوهذا،منهىلم!عكأوالإنسعألطا!صوالنمنبهما

الإيمأدطيجبكما،العلمغيروهمأ،والمبصواهمتالمسعموتحاتبهماتنكشفلهالذأت

!عفاتهنذلكلأنباصوة!ولاجاوحةولابنآلةليسىالان!كعثعاذطهذأبأن

الحوأدث.تافصب-"!فاصتإلاعنهنز؟واذ،الحوإدهمثط

الحعأدثطبالمحعموعتعلقآهنهمالكلىأنكماقديم!أدطم!وبصرهوسمعه

الععمنة.أ!لىعليههاهذأ،بالمع!وطتتقعلقيالطف!لام!او

صفةبهاك!اقلمقثبوتهافيالعقلاءبيننؤاعفلاالحيماة:!صاما"

لذاتهتابعةتفالىفحياته،بنتأتهألالهاتعلقول!،واليقدرةوالعليمالرجود

الممكنفيالحياةلألط،إلحوادثحياةحيأتهأيضأفخألفت،للحوأدثالمخالفة

عؤوجلى.الباويذاهمتفيبخلافهاوالحوثيةالحس!هغشعأهيطبيعيةصفة

سعبحانه.الباويذات!فبخلافهأللفناءقأبلةالحوأدثةا!يحفوايضعأ

ذكو!تيقدمفقد،القوآدطآيأتمنكصيرفيبالحعوعث!ابضةالعمفاتوهذه

فمثلىالحياةصفةعلىالدلالةفيأمماوالبعر،السعمعأثبإهمتطعلىدالةآيات

وقوله:!؟"(الدينلهمخلصينفادعوههوإلاإتهلاالحيهو!:تعالىقولة

.(2)(القيومألحيهوإلاأتهلااللة!

الصفأت.بهذههيععمفب!طتيحالىانهعلىوالنقلىالعقلىفاتفق

.56غافولم!1)

.255/البقوة12)
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أخ!همصأ+.ص!أ

قدووأ2لقضتتاا

ققدج:

انجبربينالإنسانوضعمنبهيقحلقوهاوالقدوالقضاءفيالكلامان

الدقيدة،؟علماءهنالمحققينانظاوفيهاأختلفتالتيالمعمائلىهنوالإختيار،

منإليهقصدوأفيمالايويدونأنهمشمكولا،أدلت!مفيهاوأضطربت

وتمحيص،وأفعاله-وتعالىسبحانه-الإلهتتريهإلاالمسألةطههفيتحقيقات

تكنولموتغاقفعها،أدلقهه!عأوضةعنبهوالسموالشعبه،شوأذبهنالدين

الساهية.ال!غايةهذهألىالوصولىلأجلىألاالعلماءبينالمباواة

فيالجذوومتمثععبةالعبدهنالاخقياويالفعلىصطرووهععمألةوإنهذأ،

الاهعتعداداتمنالإنسانفيأذيودعههاصكافمنالإنسالط،جوأشب

يأقي:ماعلىتضوقففإنهاأههوحمفيوالحركيةالفكرية،الفطوية

وسلاهته.الجصعديالعكوين-صحة1

والحسي.العصبياقاثيرهواثؤ2-صحة

هسمتقبلأ.ىل!لاتحصيلىبهايتمأنيمكنالتيوالألاتالأعضاء3-معلاهة

الأتب:بالملابساتيرتبظالفعلىفإنالولإدةبعدأها

والأفأت.العللىهن-السعلاهة1

والثقافية.والاجتماعيةالدينيةالبيئةلحثيرهدى-2

علىمبنيوهو.الأحداثأطمالملاثمالتصزفعلىالقدرة3-هدى

للاختياو.الكليةوالأ!أونينابيم!ىه.أيضأالفوىألامعتعدأد
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هعمعالةيعالجوبماالموءلألط،و!قلاعنالحديمئ!عندالحذوينبغيولهذأ

صتأيملاحظةعدآبسببالأخسوىالجهةعايهفقغلبجهةهنا!ه

الععمابقة.الملابصعاف

لم*حتىهألفعلىالتحليلعندجميعهاالملابسافهذهمراعاةفيجبوأذدط

هسالةيعالجوهوالاختيارفييقعأوألاخضياو،يعالجو!والجبوفي.يقع

الجبو.

الإسعلام.منالحساسم!الموضعوعلهذأالمعالجينخطأكانهغاوهن

قفعايأه+العقلىهعتتعأوض!ولاوالتفكيرالعقلىدينالإسعلاهيوالدين

فيهانعوض!هعضلافهنفيهاهاعلىإلمسالةهذهغماونخوضفإفناولذلك

صوأبخأوأهد!،هاهبينأ،عنهوهسيؤوليقهالعبدفعلىإيجادفيالعلماءنيظووجهات

المستعالط.والة

لقد!1لقفعا!و11-معنى

اليقضأءهعنىعلىشرفغافيوالأمماسالمعمدو!والكويمالقوآنأن

"م!فلالتعبيرفيوامعاليبهااللغةقوأنينإلىنوجعألطإلاعليناوماوالقدو،

الكلمتين.ن!اه

اللغة:فيأ-الغضاء

الأمريشملىوهذافسعلأ،أوقولأالشيءإتما!هو:اللغةفيا!قضاء

فيهحمتعملةيخالقرآدطالقضاءهادةوودتوقد.والخسلقوالقبيينوالإعلام

لغة.المذكووةالمعأني

وبالوالدينإئاهإلاتعئدوأأل!لرثكوقضى!:شألىقولهالأولطفسمثألى

قولأ.العثيءإتمامهووهذأ،وحغوأمرحكم:هعنأهفإلطأ؟"!إخسانأ

.23/أ!سوأء(11
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118رالقدراليقضاء:الوأبحالفععلى

بينهمثعجوفيمائحيكعحولثحتئئؤهنونلاووئلثفلا!:تعالىقوليوهغه

حكمتمما!أذمع!يبتما!)1!!ئسلمواقضيعتمماخوجأأنفايعه!مفييحدوألاثم

وأمرقي.

فياسواثيلىبنيالى!وقضيما:تعألىقوليوالتبيينالإولمومثالى

معنعاه:فإلنه(2)(كبيرألحوأولتغفق!وىلقالأوفىبفيلئفجذلطالكتاب

تعالي:قولهومنهقولأ،الشيءإتماموهولهم،وبنغاوأخبوفاهسمأعلمنا!

هنالثوعوهذا.بهوأبلغناهإليهانهيناهأصيالأهو!)31ذلكإليه!لهرقضئنا

أيضأ.قولأالمثيءإتمام

!إن18"!يؤمينفيسغواتسبعفقضمافن!:تعالىقولهالحكومظلى

فلما!:تعالىقولهوهفهفعلأ،الإتمامهووهذاو!أتقان!،خلقهنأتم:هعناه

تدألى:وقولهخلقنأه،أي،الموتعليهأتممناأي("(الموهمتطعليهقضفغأ

عاملى.أشطأعملىطأينم6!قاضيأشتمافا!يما!

عغهشبوئمأ.لشعيء،إتمام:لغةالقضاءهعنىألطإلىهذاهنفنخلص

.المقامبحسبمختلفةبعباوات

هعنىالىكلهاتوجعضووبعلىاللغةفيق!ضى!لىو:أينظلى

وهنه،أتمهمعناه(أجلأقضىثم!:تعالىقولهوهنه،وتماههالشيءانقطأع

لفجيئهسمنأجلى!ولولا:تعالىقولهوهوالحكع،فيللفعملىالقضاء

الخصوبم"بينالقاضيقضى!قدقولهمومغه،بينهمالحكملفصلىاي!بجنهم

؟.قضيفقد!أهاوكل..الحكمفيبينهمقطعأي

.65النصعاءلم111

.4)2(الاسوأءلم

.66الحجرلم13)

.؟؟2/فصلت14أة

.؟4"هأسبأ/

61)!/72.
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إلىمرجهاوجو؟علىاللغةفيإلقضماءقولهالزهريعنينقلىكما

أدأء،ادىأو،ختمأو،اتمأو،عحلهأحكممماوكل،وتمامهالشصيءانقطاع

.!1"ىضقفقد..أهضىأوأففذ،أو،أعلمأو،رأوجب

اللغة:في-القدوب

تعالى:قألى،والترتيبالتحديدبمعنىالتنؤيلىفيأقدوأمادةجماءت11

أوبعةفيأقوأتهافيهاوقدوفيهاوباركفوقهاهنوواسفيهيا!وجعلى

.12أ!أيام

علمهوفقيأؤلأ،للأنعيأءو!ميمهوتعوتيبهاطةتحديدوالمعنى

تعالى:وقوليبقدو!خلقناهشيءكل!إنا:تعالىقولهوهنه،-السابق

.13"!تقديرافقدوهشيءكلىوخلق!

نحن!:تعالىقالط،المحفوظاللوحفيالكتابةبمعنىالمادةهذهجاءت12

.18)(الموتبينكمقدونأ

ذلكله!إثباهمسكاوتوتيبهالخلقتحديدمعنىعلىيلتضانالمعنيالن!لكاد

+المحفوظاللوخفي

انهما:نجدوالقدوالقضاءلمعنىاللغويةالدوأسةهذهوهن

الأسأس!بمنؤلةاحدهمالأدطالأخو،عناحدهماينفلث!لمتلازهانأهوالط

وامفقدبينهماالفععلىوامفمنالقضاء،السهوالبناءبمنؤلةوالأخوالقدو،وهو

.وقدرهصنعه:هعفاهالشيء،ىض!قو،ونقضهالبناء!دم

القضاءالقدو:انالعولمجطلسالطفيذكو،اللغةبحسعبهتلاؤهمانأخهما

الموفق.

)قضىأ+هاهـةالعربلحمالطانظر!11

.(.لمفصلت12)

.2الضقان/13)

.60/ة!اوأا(4)
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،17و!أوالقضأء:الرابحالفصلى

هنوجلىعسزاثهيقدوهماوهو،والحكمالقفعاءوأقذو:وأقذو

الأمولي.هنوللىمحكمالصعاء

قالىكما،الحكمأي(؟"!القدوليلةقيأنزلناهأنا!:وجلىعؤقالى

.(2)(حكيمأهركسلىيفوقفيها!أيضأ

:الاصطلاحفي-تععويفهماجس

فيماعليههيهاعلىبالأفميأءالمتعلقةالأزليةافىأوادةهو:القضاء

يؤالط.لا

المتعلقة،الماضيجانبفيلهاأولطلاالتيالكهإوأدة:أنههذأومعنى

فيالهةعلم:ب!انهبعضهيموعوفه.المصمتقبلىفيأعدأه!أأوالممكناتبإيجاد

وأبدعه.نظامأحعععن.علىالوجودعليهيكونأنينبغيبماالأؤلى

مقتونأالسابقالعلموفقكلأدجودإلىالأشعيأءبووزفهيو:القو!أ

سببه.بوجودالشي!وجود

فيكونللآخولأحدهماهافجعلىالقعريفينالعلماءبدض!عكسوقد

كالتالي:تعري!ما

علوالاتقانما!!لاوجهعلله!يجادهاالأشياءخيلقهو:القفعاء

الأؤلي.علمهوفق

علمهحعسطالأؤلىفيوتوتيبهاأالمخلوقاتأالأشياءتحديد:!وأقدو

وجودها.هدةفيالوجودهنعليهستكودطبما

اللغة.رجحتهحسبماأليهنميلىالذيهوالصافيوالتعويفسأ

تعويفأيكودطالمعغيينهنأيتحديدفيالعلماءنظوةأختلافكأنهأوأيأ

..للقدو.أوللقضأء

.9القذو/11)

.49القمرلم(21

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةالعكيدة118

تريفيصلحأدطيبعدفلااللغةفيهتلازهأدطأنهماآنفأعوفغافقد

يضيرلاأهووهيذأللقفعاء،يصلحللقدوتعويفأيصلحوالذيللقدو،القفماء

وجودهاإكاالمخلوقاتكلأنعلىسائط!أالاعققاددأمهاشعيءفي-العقيدة

كانهألكلالكافمفأ.لمحيطعليمهحصععبأؤلألهاوتوتيبهاقهتحديدلهحسب

لذلك!إيضأحأأدلأ،لهاتحددحعسبماالوجودعا؟ألىإبواؤهائم،سيكونوها

فئلط:

كفرهنكعفو!سعئمالبشر،فيسعبقالهةعلمألطألىالسئ!ة!أب!يف

عليهم،وكتبهالخلقفيالسعابقعدمهة!أفأئبت،آهنمنايمألطعئ!ثعماهنهم

عليه.وكقعبلهخلقلماهييسووثل

منأليهصائرأنهعلملمامنهمكلاتيسعيوهإفئ..أدو!ير

والعفعقاء.السععادة

والاختياو:الجبوبينالإنسان-2

العلية،بذاتهيليقكممالىبكلمتصفوتعالىسبحعانه!األنعوفغيالقد

لوع!صحمأوأدةلهمقدوو،وأنهومالكلىالخعاملةقدوتهكمألهصيفاتوهن

كعفمفأوكياثعف،كاملةإحاطةمحيطعليمهوأدط،أ!لعيجوؤمابكلىالموجوبات

تأهئما.كأهلأ

اعدلطوهوذوة،هنقالىيظيمفلاالعدلى،الكهصفةمنفإلقوأيضأ

كعأئنالصفأت!ذهكلأممانموالإنسالط.المطلقالعدلطهوبلى،الحاكمين

لكلىالكاشعفالعلهصباحوتحت،المخصصةوالإرأفىةالعليابالقدوةلخوبئ

ؤهان.فيليس!لأنه،والمعععتقبلىوا.لحاضرالماضيفيهيضساوىكاثنهوهأ

وهدالمه:أبخبوأسعر

والاحسماسولالحوك!ةهنلىأهووفيالحيوانهحيعثعتوكمخليوقالإنصعان

بألغويؤة.وال!تصوفي،والحيياةوالمو!طوالتزأوج
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ذلك.وصوالق!صحوالقغذيالغموفيالنباتهعيشتوفيكما

119

الأجسأمهعئماوكةثعأنههنماكلفياختياوول!أوادةلهليمم!فالإنسالط

والميولىالووائةعصأهلىهنفيهيتكونوما،الوالديناختياو:!لىالن!اهية

وسمع!،رالجيمالطوالقبحالعمو،يدومحط،ا!وصقأوالقأمةوطرلىوالسغوائؤ،

والمكأنوالدزهسان،ةاي!حلاووالموتوالموض!،والصحةوهشعخصاتها،الخلقة

وهماالعقلىوهيقداو،أنفىأوذثوأوكونه،الجغسيوأشمأئهفيهما،يولداللذين

للأهوو.فقهأوغباءأوذكياءمينأثهيخعسصه

ولافيه.للإنساناوادةلاأضطراويأفعلهيكونمماوغيوهذلككل

إلىللابدسبيللالإنه،لعبادهأذمنحسعابولامؤاخذةمحلىلييساختياو

كسي!الأوحأمثنييعوؤكمالذي!!سب!حانهي!قولىعنه،البديلعملى

كمالطما!نحتاؤيشاءهايخعئقووئك!:تعالىبقولهالمعنىهووهذاأ؟1(يعثعأة

تعلقمحلىباعقباوه!أجعبالقيدرمنالنوعبهذاوالإيمالط(2"!ايخيوةلهم

لغاالكهكقعتهاإل!ئصيبنالنقلى!.هك!وقومنصوولاوحدهأالعلياأنلعثعيئة

.!3"(المؤهغولنفليقؤكليالكهوعلىقؤلافا!و

وآثأوه:الإختياوأساس!-3

بهكرههف!قدللإنسعالن،مكومأتهأحدبالعقلىالإنمعمانأدلةأختع!لقد

والجمادية.والنباتيةالحيوانيةالمخلوقأتساثوعلى

ترلثأوالفعلىيختاوأنيستطيعبانهالإنسانيحس!والفكووبالضلى

ويعثععويحس!إنسانويملى.واخقياوهادتهوالصحويتهفيالاست!لطهع،الفعلى

ممأذلكغيرألىيقعد،أويقومالصأن،الأدقياكلىوألاي!آكلأنفيبياختيأره

.6لمعمرألقآلى(91

.68لمالقصعيى،2)

.15/القوية!31
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الأعضا!الععحييحوالتفكير،العقلىالسويالإنسعالطأختياودأثرةفييقع

والحواهى.

للعبد،التكليفيقح،الفعلىاختياوفيالحريةهنالقدوهذأوعلى

سمبحافه:يمرلى.،الإعمالطعلىوالحسابالمؤاخذةتكونوعلية

،نمااهتدىفمن،وبكمهنالحىجاءكمقدالناس!أيهايأ.،قلى

!لقولى(؟)(بربميلىعليكمأنأوهاعليهايضلى؟نماضلىوهنلنفعمه،يهتدي

ظيكفو(،2(شععاءومنفليؤمنشاءفمنوبكمهنالحق!وقلىسبيحانه

وقدؤثاهامنأفلحقدرتقواهافجووهأفالهمهاسراهادها!وففس:وقوله

وهديناهوثعفقينولسيانأعينينلهفجعلىالم!:وتوله."3"(دساهاهنخماب

.(5أ!كفووأواهماشعأكوأامماالسعبيلىهديظهأنأ!:.وقوله.(81(النجدين

تحتهويخماواختيأرهالإنسانبحويةفماهدةكنيرةآياتالقوآنوفي

لععردها.المقاميتصمعلاوتدبيوهفكوهدأئوة

لأنالأفعالىهنالغسوخ!بهذاوالصابوالفوألمجطالقكليفتعلقوأنمما

وآلافعقلهسعلامةهعأمأههالميطووحطالبداثلىأخقياوفيحواه!يفالإنسأن

يلة.البئأووالفضيلةالشو،أوالخيريختاونأ"هلف،وأممبابهالفعلى

ال!عبد:فيعلىخلقفي-المذاهب4

ثلائة:المذاهبهذههنالمشهوو

الجبوية.بع!ذه:أ.لأولى

المعتؤلة.هذهب:أنني

والجماعة.السئةأهلىهذهب:انك

.108/بينس11)

.29لمالكهفأ!أ

.9.-7لمالشعمع!131

.؟.8لمالبلد-(41

.3لمالإنععان(5)
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الجبوية.ب!ى!:الأولىالمذ!ب

121

هطلقأ،عيملهفيلطتأثيرلامجبووالإنسانأنإلىفيذهبودطالجبويةفأها

اوي،ألا.غيرأوأويالا.الفعلىهنهسعوأءولااكتسأبأ،لاخلقأ

وأشعاء،كيفالويحيحوكهاالهواءفيالمعلقةكألويشمةذلكفيوالإنسعان

والسكغأتالحركاتعليهيحبريواذله،حواك!لالذيالجمادهوبمنؤلة

-!فعوآ.أمخيوأثاشتسوأءخلقها،الذيهووأطةآثاوها،عليهفتظهو

الكفرهنلى،الموبقاتفعلىأدثهإلىينعسبلأنهكفو،المذهبوهذا

ينصعبودطذلكوعلىعليها،يعذبثمذلك،و!يروالفحشوروالسرقة،والقتلى

تعالى.الةالىالظلم

علماءأجمعولهذابذأته،يليقلانقع!!هيذهيمة،صفةوالظلم

هنوعيددرا،ب!الكليةالمذ!بهذاإنكاوعلىمذاهبهماختلافعكالإمعلام

القوآنهنموضعغيرفيالظلمنيفسمهعننفىالهةلأن،الكافرينهنيعتقده

مانفس!كلوتوفينفعع!اعنتجادلطنفسولكلتأتييوبم!:تعالىذقالىالكريم

ليومالقسطالمواؤين!ونضع:سعبحانهوقالط(،إ.(لايظلمولقوهمت!مع

بناوكفىبهاأتيغاخودلطهنحبةهثقألىثيالنولمنفعينأنفس!تظلمفلاالقيأهة

تعالىاقيإلىالظلمونسبة13،(ذرةهنقالطيظلم!لاذإن!!2،(حاسبين

بالضوووةالدينمنمعلوبمهوها!إنكأووأهنالها،الأيا!تلهذهإنكاوهعناه

كبيرآ.لحوآاللةتدألى-خبرهفيألثهتكذيعبعنفضلأ،بواحكفر

عليهيستحقعملأللعبدأنعلالحلأءإجماععنخووجهذاألنكعما

اليم،فيالمليقىكالجمادمج!برأليعم!وأق،والذموالمدحرالعغأب،الئوأب

بموض!الموتعشعةاليدحوكةبيننفرقفإفغأ،والبداهةباليفعووو!هعلوموهذا

.!؟1لمالعجلى!؟أ

.47لمالأنبباء12)

.04لمالنساء131
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فيتتحركفإنها،الممطيمةأليدحوكةوبينحوكتها،واضطوابهثلااليفألج

بدفلا..بدأهةحاصلىلهرذلك،وإرأدتهالمرءقجدحسبعلىوتوتيبانتظام

الكاهلةالمسؤوليةهداوعليهيكونباختيأوهصافىوعملىللإنصانيكيونأنإذن

الرسملىلإوسالىيكنولم،الشرعيةالتكاليفلبطلتذطثلول!،عملهعن

.فائدةالكقبلإنؤالىولا،هعنى

المعتؤلى:مذهب:الثانيالمذ!ب

قس!الن:العبدأفعال!أنألىأقئلةيذهب

وهيإرأدتهبهتتدلق.ولاأصلأ،فيهللعبداختياو:لاالأولىالقسم

وغيرعنههصمؤولأليص!وهذأأخضياو،فيهأللعبدليععولالتيالإواديةالأفعألى

بتاتأ.بههكلف

هناطهوالقعععموهذاوأختيأره،بإرادتهعنهصادو:انفيالقسم

للعبدمخلوقالأفعالطت!هالقسموهذأ،والعقابالفوابيكودنوبه،القكليف

مجبرأ.ال!عبدفليس!وعليه،طةلا

محظووانأهوأنعنهيلزمأللةجانجطفينقع!هذاأن:لهمنقولىوهنا

هما:

مخلوقأالعبد-خلق!أالتيالأفعالطوهي-المخلوتجاتبدضهناكيكوننأ-.؟

وجلى.عؤافهلغير

وهو،الإلوهيةهحنىمعيضنأفىهاوهذا.لايويدههاأطةهلكفييقع2-أن

شيء.قدوتهعنيعنعذأنومحألط،المطلقبالسلطأدطال!تفود

الجاؤهة،تعالىأطةأرادةعنوغئماواقعأكآنلويعمح!ذاأنظ!أ:

الفعلى،بهمايوتجعوقدوةإوادةالعبدمنحوجحتالتيالثهبيإرادةوأتحلكنه

السعباد،أعمالىبعفررفيري!ئأقلهمايكونأنعلىمبغيأخلقهفينظاههوجعلى

-الكونفيشيءكلىوقعقدالنهايةففيوالعقأب،الفوابهعنىوليقحقق

تعالى.بإوادته-الاختياويالعبدعملىوهنه

http://www.al-maktabeh.com
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كلخالقاللةألنمامنالكريمالقوآنفيجماءبماعلي!مذفترضولكنا

هذا.العبد!فيعلىومنهالوجودفيشيء

أ؟1(شيبكلىخالقهؤإلأإتةلاؤبكمألثه!ذلكم:تعالىقالى

خألقه.فيكولطضيءال!عبدوفعلى

هنها.هنباكزمذهبهملمنأقشعةواسمعمجالطالمقاموفيهذا،

والجمأعة:السئةأ!لىمذهمب:الثالثأول!ب

دلةهوإنماللفعلىوالإيحبمادالخلقأنإلىوالجمأعةالعمئةأهلىذهب

!كلى:سبحانهقال!كما،!قطالكسعبإلافعلهفيللعبد!ليس!،وتعالىسعبحيانه

فنفوأ!)ص!أاكشعغعثهاوعليهاكعتمقثمالها!121(ؤهينةكمتعئع!بماذفس!

عنيشعذلمانهذلكعلىويحوتجطالكصمب،لهيموأسندواالخلقالدمادعن

صولق،ال!ناس!يكنلمنفيسعهالوقتوفي،المخيلوتاتمنضيءاللة!،دق

والعقابالثوابترتي!بفيوكافالقكليفاحكا!جويالطفيثافوالكعسب

عليه.

؟.+والجماعةال!ععئةاهلىعفدب!اهارلكن

بهوتعلقهاالعفيعلىإلىالحبدهنافيوأدةصوفيعنعباوةالكسبأن

بألفعلىتتعلقالتيالقدوةالدبدفياللةيخلقذلكومجغدإلاختياوأ:،يعني

فيالمؤثرلهانمأفيه،تؤثولمولكينهاالأمو،ظاهرفيوجودهعدي!ا!لتوشبكا

تعالى.الهةقدوةالحقيقة

أدظبمعنى-!علهاإلىإوأدتهيعوففإنه،الصلاةالعبدأرادأذافمثلأ

يتوتبىلع!فلاعلىقدوةلهاطةيحيلقذللفوعئديحتاوفا-أي-بهاتتعلقإوأدته

..فقطظاهوأالعادةفيوجودهعليها

.102/الأنعام11)

.38المدثولم!21

.286/البقرة(3"
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سبحانهافىو!فوسكونوحوكةوقحوبقيأمهنالصلاةق!خالذيأها

فيأوالعملاةثنيسكولطأوحوكةخلقالعبد"هقدووفيليس!إذ،وتعالى

غيوهأ.

فيإليههمقهوصوفبهإوادتهتعلقعندللعبدالصلىاثهيخلقوكما

الإوادة!رفعندالطاعةغيرلفعلىخلقهيكودطكذلكذكونأ،كماالطاعة

به.وتعلقلأاليه

ولميوجدلمبالفعلىالعبداوادةتتعلقلمإذاانهلهذأ،المخالفوالمفهوبم

تعالى.*امحلقه

كلخالقالكهانعلالدالةالإياهمتطبينتوفقكيفيقالط:ان!ي

والجزأء؟المععمؤوليةعليهيترتعبفعلأللعبدأنعلىاليدالةتالأبوبينثيء،

(؟1(تعملونوهاخلقكسموأثه!:تعالىقيوله:الإولىالنوعهنذلكفمثالى

ألاضطوأدسفيللفعلىشماملىالخلقوهذأ،تعملوفهالذيأو،عملكموخلقأي

وهو!عوفاتها،الصفأتأيوالجوأهو،الأصاضق!ختعالىفاول،والاختيماوي

علىالنجاوأوفالذيالأثووخلقالنجاو،يععلهالذيالعععويرهوادفيخلق

كلية،هغأوالقضية12"(ءيشكلخالقأفى!:تعالىقوليذلكوهن.المرا.د.

مخلوقيذو!فشيء،العبدوفعلىكائغاتمنالوجودفيهأكلخلقي!أ

تعالمط.

عملكمأطةفصعيوم!اعصلواوتل!:تعالىقوله:أننيأكعوظلى

كنتمبماأووثتموهاالتيةن!جلا!وتلك:وقوله(3"!والمؤ!سونووسوله

ذوةهنقالىيعملىوهنيوهخيرأذوة!قيالىيدملىفمن!:وقوله.!أ"!تعملون

.69لملصافاتا11؟

.62/والؤمرالرعكد/61(2)

.79لمالتوية-131

.27لمالؤخرف141
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صراحةالعبدإلىالفعلىأسنأدعلىالدالةالأيأتهنذلكوغيرأ؟)(يو؟شموأ

تكايفه.هفاطوجدله

نيقولكا:طىأعكلىوللإجابة

يقعالتي،وأسبابهالفعلىلألاتخالقأكألطلماوتعالىسعبحانهاثهإن

وهعلاهة،الفعلىيترجحبياوإرادةالأعضاء،فيمغبنةقيوةهن،الفعلىبها

عن!عادوأالفعلىكأدطولما،تعالىأليهالفعلىخلقنمععبةصخ،وحواسعقلى

إلىىلع!فلانسبة!ميحأليه،إوأدتهتوجهنتيجة،الحينوواىمباشوةالعبد

ذاعندهنهذهيقولواحسعنةتععبهمنإ!هل!:تعالىاذقالىدرلذلكالعبلى،

هنكلقل!ذلكبعدق!الىثم(21(عندكمنهذأيقولوأسشةتععب!موإدط

فبقوفيقأي-اللةفمنحسنةمنأصابكما!:تعالىأذتالىئم!ة!أعند

بعد.نفععكهنفيسبب!اأي-13)(نفسكفمنسعيئةهنأصأبكوها-الثه

العبد.إلىالفعلىتسندالتيالأياتتحملىوعليه-العبدعنالهةتخلي

والإخقياو:والجبوالإقيالعلم-5

وذلك،نفسعهأفعالطيخلق!لالعبدإن:القيددصعلىالمشتب!ينبعف!يقولى

علمفما،يقعلاأوسيقعأنهعلىالأؤلطفيبالفعلىهتعلقتعالىأفهدلملأن

مجبرفألعبديقع،ألابدلاوقومجهعدمعلموهايقع،النلابدوقوعه!الد

الإوأدة؟.بحويةيقعتعالعبدأدط:يقالطذللثبعدفكيف،حكالىكلعك

علىالدمادجبوفيلايدخلىتعالىأثهعلمأن:ذلككلوالجواب

علمهفتعلق،بياختيارهمهنهميقيحالفحلىهذأأنيعلملأنهالأعمالط،

تتعلقفهيالرجود،الؤأجبفيتأهةالعلمصفةأدطعلىدليلىبأ.فعأ!م

الإحاطةوجهعلى،كائنهووهامجولطوهاهنهاكانهاالأشيأء،بجميع

.7،8لمالؤلؤلة!11

.79النصاءلم12)

.78،79/الغحعاء!31
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ذوةولوها،يفعيئأج!لىكألأنهوكبيرها،صجرهاوجزثيها،كليهاىلو!صلاو

بالإفمياءالعلمولكنالآلوهية،ينافيوالنقصفيه،نقصألكانهنهاواحدة

ضت!أنيقغير،لاعلمهلأنتمامأ،!وقومجهابيعدبهاكالعلمهووقوعها،قبلى

خاثهههأدطفعحالإمووحقاثقلهانكشعفر!لأأنفافوض!..لذلكهثالأ

الفعلى؟علىللخاهـم!بوبذلكالسيدعلمفهلى،مطلبهأحضأوفيسيطعه

لإ.بالطبع

الناسولسيفعلهممايصووعلمهوالاؤلىفيأدلةعلمأدط،نعلموبذا

القديم.العلمفيالشانهوكماوالدقةبلضبطبأختياوهم

قفالعباد:بافعالطالإق!العلمصلةتمشبيهفيافئألي!اقيلى

سترىتوى؟فماذاالجبينهقطبالوجهعابعسوأتصافيةمجلوةموآةأهمام

نأههمتيهاأدطذلك؟فيللمرآةذنبأيهقطبة،عابسةهيكماصووتك

ضاحككنتولوذلكثبماأثبتعتفيماصدقعتقدوهيتكشمف،وأنتصف

فيه.فعكلإضاحكأخيالأصفحتهأعلىلكلأثبت!الوجه

أتصالطبالأعممالطتتيصلىلاومراشهالإقيالعلمصفحاتكذليك

يتبع!اولاالعملىتتبعي!فووضوحانكعثعافاتصالطولكغه،وتحريكتصويف

ومغهفقط،الحأضولايبهعثعفأنهالإقيالعلمبهيمتاؤهاغاية،العملى

وعلى،عليهكا.نخكاهاعلالأشعياءفيوى-والمعمعتقبلىالمأضي-كذلك-يكشف

بسعواء)1(.سواءكائنةي!ويواهاكعما،عليهسعتكونها

ألىهبدئهمنالإذسانسيفعلههاكعثعفمهمتههنالعلمكانفإذأ

فثةعنلنايذكوالكويمالقوآلطإنقدنا،ثماالجبولإيعنيهذافبمانهنتهاه،

لهمإلؤامبالأفعالالمتعلقينالإق!نوالإوأدةالعلمأدطظنهمالمشوكينمن

ولااشركناهميااذلنعأءلوأشربمواالذيمتسيقولط!:تعالىقالطبالصموك

.081لمالمسعلمعقيدة:الغؤاليمحمد!؟)
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127والقدوالقضاء:الوابحالفصلى

هلىقلى!:سبحانهفيقولىزعمهمعليهميودنفسهالوقتفيولكنه(آباؤنا

حتىعليكم*اكعقبههاعلمقمهلىأي(1)(انلفتحؤجو؟علمهنعغدكسم

تقعللوابمعثميفقه؟.

إلىخوج-عنه*أوضيعمو-أنوهسليمالبخاويصحيحيخهجماء

بالعثعام،وقعقدالوباءأدنبلغه)سرغأجأءفلمابعفأصحابة،هعالعثمام

باوضولبهسمعقم!أذأ:قالى-!ث-النبيأنعوبتبنالوحنعبدفأخبوه

هنأفوأوألهفقيلىأسموغأ،هن!رفرجعهنه!فوأوأقيجوافىلاجهأوأنعقم

للذيوقالى،افىقدوالىالههقيدومننفونعمعمو:فقألطعمو؟فيأكةقدر

أحدأهماعدوتأنلهيأوافىفهبطتأبلىلحئطكانلو:أرأستفرأرهمسقنكرأساله

وعيتوأنأذبقدووعيتيهاالخعبةوعجتإنالجى،جدبةوالأخوىخصبة

افى؟.بقدوودمتهاالجبة

المهعلمفيوهومكقوبشيءكلألطيعح-عنهالثهوضينسعمو-

أحدأوآنأحدأ،يجبولاتعألىعلمهأنيعلمالوقتنفع!وفي،تعالى

البدائلىوهذهحر،البدائلىأهامالإنسأنوأن،تعالىعلمهفيهوهمايعلملا

.بالأسبابيأخعذأنأل!الإنسانعلىوهاأذإوأدةعنتخوجلا

هناوأوادثعينأبغأأوأدتعالىة!أ،إن:قولهالصادقجعفوعنيووى

أوادهبمانشتغلىبالنافماعنا،طرأهبنأأوأدهوهالنا،أ!وههنأأدصادفماشعيئأ،

أوأدهـهنا(12(؟.عمابنا

هاهعرفةإلىطاققنانوجهألط-عنهأثهوضي-الصادقجعفرأرأد

وأن،البدةلهنخعلع!وأنفميئأ،بهفشوكولانعوفهأنوهوهنا،الةأوأده

ألالتؤامهعوالقسدووالقفعاءالأخو،واليوبمووسلهوكشهبملائكتهنؤهن

.84/نعاملأا11)

.259للععهوستاني/الأقدامنهاية(2)
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الإسلاهبةالعفبلن128

يحققهاكلهن،الفاض!ةبالأخلأقشخلقوأن،العواهيواجتناببمالأواهر

!يهرهنبالأسبابآخذينتكليفنا،دائوةفيويقعوالأخوةالدنيافيالسمعادة

الخيب.هنغيبفهو،*أعلم!وفيهاألىنظو

:الإسلامفيوالقدوبالقضاءالإيمان-هكاق6

كغو،فقدجحدههنالإسلإمأوكانمنوكنوالقدوبالقضاءالأيممان

)كنابقوله-عنه*اوضي-الخطاببنعمووواهالذيجبويلىلحدشط

سوادش!يدالفيالمجطبياض!شعديدوجلىعلينأأتبلىإذالثهوسولطعندج!لوبحى

.،؟).الخ"..العشعو.

بحضان:لهوقالاالصحابةهناثنانجاءهوقدعمربينعبداذوهذا

أنيفاخبوهمهؤلاءلقيتأذا:قألى،أئفثالأهووألطقدوالأيؤعمونالغاس

هنلىلأحدهمكأنلوبيدهعموأبننفص!والذي،هنيبواءوأنهمهئهمبويء

أستدلطثمبالقدو،يؤهنحتىهغهأذقبلهماأفهسعبيلىفيأنفقهثمذ!بأأحد

الأخو،واليوبمووسملهوكتبهوهلائكتهباثهتؤهنأن"الإيمان-+!لك!!لوقب

وشر؟كا!21.خيوهبالقدووتؤهن

أنكبني"يأ:لابنهقالطأنه-عنهالهةوضي-الصا!تبنعبادةوعن

أخطأكوها،ليخطئكيكنلمأصابلثهماأدطتعلمحتىالإيمان!متجدلن

اللةخلقهاأولى"ألط:يقولط-!-ذاوسولطسمدتليصيبلث،يكنلم

شيءكلهقاديرأكتب:قالط؟أكتبهاذأوب:فقالط،أكتب:فقالىالقلم

علىمات!منيقولط:-!ب-اللةرسولطضط:بنييا،الساعةتقرمحتى

.13"ينهفليح!ذلكمكير

فجوىأكتبلهفقالى،القلمتعالىاذخلقأولكا)أدنلأحمدووأيةوفي

.الإيمانبأب.هسملموواه111

السأبق.عمرحدش!هن121

.56لمللبيهقيالإعققاد13)
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-؟29و!اوالقضاء:الوابعالفمل

قألىوهعبلابنووايةوفي!القيامةيومالىكمائنهوبماالعمعامكلةتلكفي

بناوه".أللةأحبرقهوشرهخيوه؟لقدويؤهنلم"فمن-!-أثهوسولط

أل!لايوجدالبهونفيهأكلأنتبينالتيالأياتهنكنيرالقوآنوفي

هوالألإيعلمهاالغيعبمفأتحوعنده!:سعبحانهيقولطوقدوه،ة!لابقضاء

ظلماتفيحبةولايعلمهاألاووقةهنتسقط!وهاوالبعحوالبوفيهأويطم

.111(هبايتكقابفيإلايابعصولاولاوطبالأوض

فيإلاأففمعمكسمفيولاالأرضفيهصيبةهنأصابهأ!سبحانهوقوله

الكه!وجلىعؤوقوله(2أ!ريسياذعلىذلكإننبوأهاألطقبلىهنكتاب

بمقداوعغدهشيءوكلتؤدادوطالأوحامتفيض!وهاأنثىكلىتحملىممايعلعم

بهجهووهنالقولطأسعومنهغكمسوأء،المتعالىالكبيررالعشهافىةالغيبعالم

بالنهاو("3(.وسأوببمالليلىمستخفهووهن

بلآسبأب:الأخذينافيلاوالقدوبالقضاءالإيمان-7

علىودليلناهعه،ولايتعاوضالعقلىمعلايتنافىالإسلاهيالدينأن

،العقيدةأصلىفيالعقلىحكمتالكويمأ(أالقوآدطالكبوىمعجؤتهالنذللث

شيء،هناللةخلقفيماالنظرعلىاقوآدطحعثفقد،تعألىباطة-الإيمالطوهو

وأتقليدعنأيمانأالإسلاميوض!ولم،يقينعنبأذالإيميأنإلىالموءليغتهي

والبيفات.الأباءلباطلىتعصب

يهعأ،والماديالووحي:جأنبيهالإنصمالطفيراعىقدالإسلاموهغهج

يسعىالإرضفيخليفةوجعلهكأمة9صغيوة،وثجماعةثفود،هحهتعاملى

واكأنتسياسعية،البعثمويةأجممأعةسعادةألىالهادفبألعملىأتجاهاتهاكلفي

."9لمالأنعأم!1)

.22لمالحديد!21

؟.-8لمأدعد131
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الإسلاهيةالعقيدة135

الحيأة،لإنماءوالنمثماطوالقوةالعملىأسبابلهووفر،اقتعماديةأواجتماعية

الععألحوالعملىة!امعالتعأملبحسنالناس!بينالقفأضلىكأنولذل!

جماعته.هعالمتلاثم

حكصةبأمعبابهايكودنماإنماالأشياءخروفيأدطالعليأالممشيفةعلمتنأوقد

العليأالمشعيفةعلمتناكمابمقدهاتها،تكونإنماالغتائجوأن،وتعالىسبحانهمنه

كانت،ههمابالغتائجالكاهلىالوضاثمإليها،أددةوجهناالتيبالأسبابناخذأدط

لميمنعالموماكالطالثهشعأءمأبأدطهغاإيمانأ،نتمنىماصرعلىضرجتلوحتى

هنالدةإلىوأبخيرالقوي"المؤهن-و!رر-إلوسعولىلقولطوتععديقأيكن،

بال!ةواستعنينفعكماعلىإحوصورخير،كلىوفيإلضعيف،المؤهن

قا!ولكنكذا،كالنكذأفسعلتأنيلوتقلىفلافيءأصابكوأدنتعجؤ،ولا

الشعيطان"،21.عملىتفقحلوفإن،فعلىشعاءوهااطةقدو

تتنأولىأنهأأيأطلاقها،علىهيالحدشطفيللمؤمنالموغوبةوالقوة

علىالحوصورإلىالحديحثكايدعوأئم،ا!ووخوصفياءوالنفص!والعقلىالجسعمقرة

الإسملاممنوخوفأأينفعكماعلىأأحرص!أدجمابهابإهمالطأهمالهأوجمدمالحياة

اللجوءإلىنظوهلفتمقدهأخالاعنالنقائجتخلفتلويوتكسررأل!الإنمممالنعلى

تعجؤ"ولاة!اب"اسعتعنالمثموالحيياةنصعاطفيالاسقعواوهعالعليااولقوةألى

يكن.لميصمالموهاكالطأدكهفماءهاأنالغتأثجمحلفعغدالإنصعأنوليعلم

ال!..غلام"يماودفهأركبهوقدعباس!لابنمح!يقولطالمعنىهذاوفي

إلىتعوف،تجا!كتجدهأطةاحفظ،يحفظكأذإحفظ..كلماتأعلمك

جميعأالخلقأنفببى،كائنهوبماالقلمجف،الشدةفيتجدهالرخأءفيأطة

أدنأرادواوأن،عليهيقدروا؟لك،اذيقضهلمبشصيءينفعولثأدطأوادوا

بالشيكوفهفاعملى،عليهيقدووالمعليكالفهيقفعهلمبشيء.يضووك

سععلم.ووآهبم1ؤ
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131والقدرالقفعاء:الوأبحالفعلى

هع.أوأنكثيرأ،نجيوأتكوههاعلىالععبيومعأنواعلم،واليقين

.أ؟"أوسيالحعععوهعوأنالكوبهحالضرجوأنالصبو،

يصبحالعلياأذهشينةإلىالنتائجتاوكأبالأمعبابالعبدياخذوحين

إلاولاحيأةولاموتأولاثفعأخيوألايملكأحدأأنيعلملأنهدأئبة،قوة

لن!قلىالأعلىالعلىتوجيهوجدانهفيوجطاتمعلىوأجبهفيؤديأفه،

.12"!المؤهنولطفليتوكلياطةوعلىقؤلانأهولضااطةكشتمأإلائصيبقا

هنكالطهأوكمالنالمصعلمين،منالإولطالوعيلىعليهكانمأوهذا

الأوض!فيوضربهمجهودهعمبفضلىالدنيافملكوا،الإسلاهيةالدولةتاسيعع!

وبيعدالقياهةقاهت".إذانبيهمقولىهتهمعنلين،المحرضوذاتالطولىذاتحط

أصي،3"وجأبذلكفلهفاليغوشهايغوسهاحتىتقومألافاستطاعفصعيلةأحطهكم

حياته.فيومقآخوألىباسبابهاآخذأالحياةبأهدابمتعنمبفأالبديكودط

فقالطبأسبابهما،بالأخذالحياةإلىدفع!مفيالممععطمينوائدوالقرآن

وقولي!"،(والمؤهنودنووسوئهعملكمالئهفعئعيوىاعحلوا!وقلى":تعالى

وجلىعؤوقولي!51(و!مشئلا!إليهوؤقهمنوكفوأمنايمبهافيفامسعوا!سبحانه

!61(اللةقضليمنوأبتغوأآلأؤضالطفسأئ!تشعوواالضلاةضت!فإذا

.17،(الحئلليتاطوممتفؤةهناستطغقمهالهمواعدوا!

الممععالة،عنبالكفأصحأبهأحديامو-ثكل!-محصدهالأدلىالموبيوهذا

ويقولىبالاحتطابحط،الرؤقطلبيخطالأسبابواتخاذالسععيبهاهسعتبدلأ

.58/للبيهقيألاعتقاد11)

.59/القوية!21

،.والزواعةالحوثبب:للعينيأمقماويعمدة!3)

.105/ال!توبة14).

+15لمالملك!أة

.98/الجمعة161

.06لمالأنفألى!7)
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الإسلاميةالعقيدة132

وألط(؟أ"هديعملىمن؟كلألطمنخيرأقططعامأ!.-أحدأكلى!مالأصحابه

ويقومالنهاويصومإنهعنهقالواوجلىفيالعبادةىالعملىليفضلىالةوسولى

النبيفيقولىالثهوسولىيأكلنا:فيقولولط،يكفلهعمنالضبيفيسألطالليلى،

.(2""هغمخير!كلكمالكريم

وأدط،وحوكةحياةالصلىأدطأ!عحابهأذهأدن"فيالإسلاميقروهكذا

الكتاباحتوأههاأكزوهأ،ط!وموسكودطبالعملىالحياةأنماءفيالاسقونجاء

فيوفوكما،الحياةباسبابالأخذإلىالناس!دفحهنالموةوالسئةالحؤيؤ

وماكساناطةشعاءفما،النتائجمنيتحققفيماوقدوهأطةبقضاءالإيمانالقلوب

يكن.لميثعألم

القدو:حولى8-شعبهأت

النأسهدأيةفيالعليأالمعثميئةإطلاقالقدوعلىالمعنعتب!ينبعضولا-يسقغلى

هنكالطه!مايشعأء،كمايهدهأوال!عبديضلىتعالىأنهؤأعمينوأضلالهم،

تعالى:قولهذللثفيفىليلهممتخذينوالععلأخ،للتقويسعيهنالبد

.131!يشاءهن!سيدييحعاةهنئععلى!

ذلك:مكنبا!أو

بايةهقيدةفإنهاالأيةهذهمثلىفيهطلقةكانتأذاأفىهصعيئةأن

قولههثلىفيوذلك،ووضوحصوأحطفيالإنسالطأخشياوفيهااللةبينأخوى،

.(")!الفامعقينالقوتميهديلاواذقلوييماللةأواغؤاغوأفلما!:تعالى

الخلق-علىالسابقالأؤليبعلمهيحلموتعألىسبحأنهالثهإدط:ى!او

لمنالؤيغفيشاءوالهدايةالاستقامةعلىوالضلالةالؤيغسيخقاوالذيالعبك

البخاوي.وواه111

الأوسط.فيالطبوأفيوواه(21

.8"فأطو/.93لمالنحلى13"

..هملف!أ!41
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13مموا!ءا!لا:الرابعالفصلى

ؤيغهبهايرقعالتيالألإتوكلوالإوأدة،القدرةلهق!خيأي-أزلأاختاوه

يودها.لملأنهأ!دأيةأسبابلهيخلقولا-وضلاله

الإيخانعلىالكفواختاوواهنحقفيسعبحانهافىقولطهنذلكيصعقبين

البخالضئمالثهعنذالدوأفيثعو!أنالخلقتبلىمنأؤلأعيليهمفكغبه

وهملتؤئواأسعمغهمولولأسقغهمخئوآفيهمالثهغلغولويغقلونلاالذين

.!22،23)الإنفا:لى(هغيرضولط

صالقلوبوغلفالحقسماععنالأذانصممهنهمة!لاعلمفقد

ييسرهاولمالهدأيةأسمبابفيهمق!خيولمذلكألىيوفقهمفلمله،ألاذعان

فيصره!مأزلأ،اختاووهالذيالكفوبهيحققونهافيهملخقوإنمالهم،

لتؤلؤأاسعمغهم!ولوفيهميقولطولذلك،فيهمفائدةالألعلمهللعسرى،

.(فغيرضونوهم

هابعدمنالؤسولقئشعاقق!ومن:تعالىقولههنذلكيستبينركما

وساءتجهنموئضل!تولىمائؤلهالمؤمنينشبيلىغيزدسلعبعافدىلهتئةن

ذأوجههالوسولطمخمالفةألىإوادتهوجههنأدطفيظاهوىنع!ملاوأ؟"!قصيوأ

للوجود+وإبواؤهالفعلىكسبلهيحققهاكللهفخلق،لهوفماءهيويدههاالى

تعالى:قولههيأخوىآيةتقيدهاالإولىالأيةانعنفضلأهذا

ويفطعودطهيناقهبعدهناطةعهذينفضونالذينالفاسعقينإلابهيعضلىوها!

الإضلالىا!ئهيشالمأي(2)!!ضوإلافي!لفعيعدولطئوقيأنبهألهةاموها

فيوالإفسعأدبومجملهاذاهوهاوقطعاطةد!عفقيضورمنوسائلهأختماولمنإلا

الأوض.

.918الن!عاءلم1؟أ

.26،27/البقرة!21
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المشعيئةتكودطكذلك،إضلالهماللةيشاءلمنبلغسبةالحالطتبينوكما

العبد،هين..فالبداية،الهدايةهوجبالمحتطلكعمعبو!تهإوادتهوجهلمنبالهداية

لنهديخهمفيغااود!اكجوالذين!تعالىأفىمنالإلأتومعلامةالإسبابوتحقيق

.!؟"!أ!عمنينلمعة!أوالنسبلنا

وتطمئنآ!واالذينأنأبهنإليهو!د!يعنماءمنيضلىاثةأنقلى!

8(2)!الاتلوبخطتطمئنالهةبذكوألاألهةبذكوقلويهم

عاموأقلبهواطمالنالكفر،علىالإيمالنآثرهنطريقهألىيهدية!اف

خلققعلىأؤلأاطةي!عطمهالهدايةأوا!فسلالىاخقياوهنوكلىوبه،بذكر

اختياده.كسببهايصمتطيعالتيالوسائلىللعبدف!يحقق،الكولن

خيوأ،!فمئتإلط-الإنسألنماأيهأعموك"فاؤوع:الغزاليالشيغيعقولى

يدقإدتشوأ،-!ضأن-اؤرصهأويانعآ،وودألكتنميهالقدوةيدفعإدط

.مروعأ.!أموأثعأ"3نموبمأتنميهالقدوة

أللةالطيزعمولنإذ،النأس!منالكفيرأ!هاف!فيحائوسؤالط-هناكب

يقولولق:ئم"الصحفوطوشطالقلم"جفشيءكلالناسعلىوكتبقدو

عليكتبهقدداممافيهأنمامماأ!يرأنأسقطيعوها،لهدأفيهيدأيتيأللةأوادلو

لي.وفماءه

ه!ذاهنموضعهنأكثرفيمرتقدالمثعبهةهذهعلىالإجابةرإدت

أثيارهاحينع!ليهأالإجابةفيالقوآدطذكوههاأسوقفإفيذلكوهع،البحث

أشمركغاط*أفعاءلوأفعركواالذين!معيقولق:تعألىأدثهيقولى،أسعلافهم

ذأقوأحتىقبلهممنالذينكذببمذلكشيءمنحوهناولاآباؤناولا

.69لمالعكبوت!()

.27،28لمالىعد!21

.111صالمسلمعقيدة13،
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135وأبقدرالقضاء:الرأبحالفصلى

أنتموأدطالطنأل!تئبعونإنلنا،ففخوجو؟مجخهنعغدكمهلىتلىبأشعنآ،

.(؟)!تخوصونألا

هندونههنعبدناهاأنكهفعاةلوأشوكواالذين!وقالط:تع!الىوقالط

هقالذينقغلىكذلك،شييمندونههنحرمناول!آبالفناولانحقشيء

ؤعمهمأنتي!الأو!والآية.12)!المبينالبلا!ألاالوشعلىعلىفهلىقبي!م

ن!فالتضليلى،أسباسهتخمينإلاهووهاأليقين،وعد!الظنعلىمبنيهذأ

دونالخيرأوأيخر،!ودطالصرعلي!موقط!وكتبالثهبالطإلدلملهمأين

ففعلوه؟الشحيرعليهمقدرأطةأدطفعلصراالغيبعلىاطلعواهلىا!مثمر؟

عظيم.!الطهذأسبحانك

هنموقفهمحصقةللناسأبانوادصسلهأدطاطةبينالثانيةالأية2-وفي

هغالثيعدولم،إلإهأنةوأذواالوسالةبفغواوقد،هنه!مالقدوو!وقف!القدر،

ثمبهاف.هنيفيوونهالمثلىمجمالى

ماالوحنثعياةلووقالوا!:القولطفيتلاعب!مكاشعفأأيضأالئهولعقولى

قبلههنكتأبأآتيناهمأمثحوصونإلاهثمإنمجلممنبذلثلهمهافمعبدنا

.13)!هستمسكولطبهم!ف

ى!وقهنبهأللةزودههساوحديثأقديمأالإنصعانيتجاهلىوهكذا

الشرأوالخيرإلىالتوجهإلىيؤهلهواختياووتفكير،و(وأدة،وقدرة،وهلكاهمتط

هنالإنمعمالطلاتعفيهكابرة!ذهكلوعلىاضطراو،إوضغط!ادولط

ثماالإنسالطولكن،وكسبهعملهجؤاءغملهفيعاتقهعلىالملقأةالمسؤلهربية

.18أ!تجذل!فعيبأفئالإنسانوكان!بخلقهالعليميقولط

.841لمالأنعام11؟

!عة.35الغحلى/!2"

و!!.02الؤنجوف/!31

.54البههف14)
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لمأمأنذوخهم1علييهممعواءكفووأالذينأن!:تعالىأفى-ي!قولطنجص.

.(؟"(نو!ؤي!لتنذوهم

تقبلىلابحيثالكفرعلىاللةطبعهمالكفوة!ؤلاءإن:بعضهم!ولط"

بطلى.تصوروهذا.هنهمالرغمعلىكفوةم!ف.،الإيمالطنفوسهم

الجهيدبذلطبعدايمانهمرجاءعنهمةالرشولطصرف:صالمدئأظ

ن!هبذلتههماباختيارهمالكفوعكلىه!موونبأنهمافىفأخبوهلانقأذهبم،

ايم!اخهم.علىوحوصجهد

هنهمأختياودرنللناوخلقأخلقالكهأدنالناسبعضد-يدعي

الجنمن!وألجهنمذوأنا!ولقدتعمالى:قوليبظا!وهستشعهدألمصيوه!م

.121(بهمايفقهونلاقلوب!موالأنس

أطة.فبمالنالغاو،دخولهمعلةتحملىالكريمةالإيةأدطيرىقليلأوالمتاهل

للناو،خلقهمفيالمع!جبأنهمعلىيدلىف!ذأ-بهأيفقهونلاق!وبلهم-قمالى

وشعحواالذينلأفه!مذلك،فيكافطوهذأقلويهم،بانغلأقأثهبعل!موذلك

.الهدىعلىالضلالةبأختياوه!مللنأوأنفصمهم

فاتاناالغوتد،بقيعفيجناؤةفي)كنا:قالىوجههاذكومعلينع-ـه

ثمبمخصرتهينكثفجعلىمخصوةومعه،حوليوقعدنافقعد-.!!-اثهوسولط

الجنة،هنوهقعدهالغارهنهقعدهكقبوقدإلاأحدمنهنكخ!ها:قالى

؟.+العملىونكعكقابناعلىنقكلىأفلأ...أللةوسولىيافيقالوا

السعادةأهلىمنكالطهنأط.لهخلقلماهيمعرفكلىأعملواقمالى:

أهلىلعملىفييصيرالشعقاوةأهلىفيكانهنوأها،السعادةأ!لىلعملىفيصير

68البقوة/!11

+791لمالأ.عواف!21
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لليسوى،ه0"بالحسنىوصدقى!أوأعطىهنفاها!قوأ:ئمالشعقاوة

.(!،(للععع!وى005بالحصعنىوكذبوأشغنىبخلىهنوأها

بماعالماذألطأفاما:الحديثهذاعلىهعلقأالغؤأليالشيخيقولط

عقأب،أوثوأبهقالأخوةفيأليهيصيرونوهانياالطهفيالنأس!سيعملى

فيةأ.شمكلامماف!ذا

أزلأكتببمااليعملىعلىالناسيرغمهأهوالطدمسيبقأنوأها

أن!فسعهمتلقاءهنوالبعنعرتوغم،توةضليص!يكصعفنووالعلمفإن-فبماطلى

هوأده.للعبديتممواذأ!دأفهنيريدونهاألىيتوجهون

غايتهلهأكملى-وتعميديقوتقوىعطاءهن-الخيرباسبابسعلقف!من

أتم-وتكذيبوفجوربخلىهن-العثعوباسبالمجطتعلقوهن.لليحسعنىويسو؟

للعسرمى،2".ويسعوهغيهفيلهوأهليقعمدهله

هعناه:فييؤعمونالمثقفينهنوفيالدأمةينيرهآخوحديثهناك-و

نأهي..الؤمجمهذأمنوالنتيجة،عليهاثهكتببماموهونالإنسالطأن

في!ث-النبيعنوردماهوالحدشطأذ!هومخئر.لاالحيياةفيهسئرالإنسعان

يكودنماحتىالجنةأهلىبعملىليعملىاحدكمأنهوألاإلهلا،والذي:قوله

فيدخلهأ،الشارأهلىبعملىفي!عملىالكتابعليهفيعععبقذواعألإ.وبينهابينه

فيسبقذوأعإلاوبيهابيغهيبهودطهاحتىالنارأهلىب!عملىليعملىأحدكموأن

فيدخل!أأ.الجنةأهلىبيعملىفيعملىالكتابحطعليه

الأعمال!خوأتعيملغايمثعوحالخعويفالحديثأنهوذلكعنوجوابنا

هغاكيكرنقدفإنه،الحيأةفيهصعألك!مبتغايوتتغيروأخالاالناد!،بعض!لدى

.6.5الليلىلم!1)

12؟،120/المسلمعقيدة12،
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عظيم،رجاهعريضةدنياأمأمنفسهيجدهولكنه،حيأتهطولىبأو.صالحأنسعان

المققين.علىبخافإليهصاووهاثيعلبهثمأفهوهاحبالهأ،فيفيقعبدنياهفيغتر

آخرفييتوببه،ذاالمعاصيفيغاوقأعأضهنهنيالثيكونوقد

هدىعلىيموتئمللآخوين،حقوقيهنعليهمالهصلؤصوبه،ألىح!ياق

أفى.منوتقوى

عليهستكونهامح!لسمالهةولكنهسلكهما،غيرالذيهوالقيدووليس!

الحديعثهعنئمنيوادماهوو!ذا،ام!احبعلمهبعدام!جلفكتبخماتمتهما

أعلم.وألكه
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أقايختلماقيأ!كار

سس!اكسالةة.أضأجت!مافي

لآتية:1ليفعولط1محلىثابعنعملى

أوسولىإلىالإفسانولجة:؟لأولىالفععلى!

أوحي:الثانيالفععلى!

ىل!وأمعظتالفمالث:الفععلى!

المعجؤة:جالوال!فععلى!

النبعولوخماقمأقوسعولىد!عالخاهس!:الفمملى!
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أ.سص+الاوب

أرسلمإلىالإشال!طجه

لإفس!ن:1ثنيلىفة1\شمع!1

لهأنيعوفبوأ!طقهاالتيالمعرفةبوسائلىوؤودهالإنمعمانالهةخلقلقد

بينولقدكإته،بهيليقهاوالسلطالطالقوةهنلههطلقأ،كمالأكاهلأخكالقأ

السمعالخمس!،كالحوأسظأهريهوهاهغهاإلومعائلىهذهأنسعحانهأذ

والحسكالذاثرةووجدانيبطن!وها!مغها،والذوقوالشعمواللمس!والبصو

أه!اتكمبطونهنأخرجكموأدثه!سبحانهفقألى،العقليوالإدواكالمحعتوك

(؟1،تشمكرونلطكموالأفئدةوالأبصاوالسمعلكموجعلىثعيئأتعلمونلا

لتمامالمنتجوالنظروالفهمالمعرفةعمادهوالدقلىأدكاسبحانه*ابئنثم

والأوض(السموأتفيماذاأنلىوأقلى!:وجلى!كؤفقألىوالإيمالطالمعوفة

هغاطهوالعقلىكانولذللث،بصريلا!وجدافيبصيويهناوالغظو

تكليفهناوادبماوالعقولىالألبابأوليتعالى!افخاطبالقكليف،

عبثبالتكليفخطأبهملأدكاالعقلاء،مجريخاطبولموالسعوائع،بالعقائد

الإنعبعالط،فيالمعوفةوسولى!والعقلىأننرىهناوهن،بالحكيملايليق

كاهنةاذهعوفةلألطعؤوجل،أثههدوفةفيعليهالإنممعانيعقمدألط!ممكن

فمظ،ذاتهالىالإنسالطنظواذبديهيةهياذا،خلقههنذالإنسالطداخلىفي

الإنسالطلأدط،إليهالإنسالطيحقاجخالقوجودألىبععهولةالوصولطي!ممتطيع

7801/لنحلىا!؟أ
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وجودهـ،هقوهاتكلىيعطةباقعلىوجودهفييعتمدأنلهبدولافالنم،

هاهوهذأولعلىوبه"عوفلهنقدنفسهعوف"من!ور:الوسولطيقولطولذلك

أثفسكموفي!وجلىعؤقولهفيإليهالإنسالطنظويليفتأدطسبحانهأطةأراد

هغأكأدطمحوفةإلىالسعيرفيالمناهجوأبسطالطرقأيحعووهذا(تبصوونأفلا

نقع!.كلىعن!لتنؤهكمالطبكلى!قصفيطأحدأوأحدأإلهأ

العقلى:-محطودية2

يععبحما،لعممببالحقليسعيوهفي!لعغحرفالإنسالطيضلىقدولكن

ألدهعوفةإلىيت!وجهحينواضحةالوؤيةيدوكألطعنللعقلىحج!ابخ

يسعىوهوالطويقفيضلىهوى،بهيميلىأوبووائة،يتأثوفقدصوجلى،

أد!بدلاالجيملةفيلكغه،تعالىافهمعوفةوهي،الغقيجةهيذهإلىللوصولط

يوجدقدبانهالقولطيمكنانهبيدإقأ،لهأدطهستقوصروجهعلىولويحوفي

وصحيحة!عادقيةمعوفةاده!عرفةإلىفيععلىهتحيؤوصمحايدعقلىذو

هنوأعطاهالإتةعوفالذيكأفلاطولطهذأبمثلىالتأويخأققدبلى،وهطمئغة

الكمالى.غأيةبهبلغهأوالوصفالتنزيه

وهلى؟الدينيةالع!قائدهنذلكوواءشعيئأبغفسعهالعقلىيدرلثهلىولكن

قدنعم؟الصفاتهذهمنأكزأدوكهالذيألثهصفاتعنشينآيعوف

لاالذيوليكنكمألى،بكنلىو!صفالنقع!شموأشبعنمغوهأثهأنيعرف

التيفام!وألاهذهوواءبمااتصافههوبغفسهيعوفهأنيمكنولايعوفه

منهاالعقلىيعوفلاالتيالععفأتهنلايم!عىبماهتصفأيكونفقدأدوكهأ.

عنتميؤهالتيالإتهخصائع!أيضأالعقلىيعرفوهلى،لهأثوأهوكالطهاإ-لا

وهلىالموجوداهمتكا؟وبسائربالإفعممأدطصعلقههدىيعرفوهل؟الموجوداتمعائو

الذيالإتههذانحوالإنسالطعليهيكولنألطينبغيالذيهأيحددألطيستطيع

الإنسالطعلاقةعليهتكونأنيجبمايحددأدطيستطيعهلىوأخيوآ!كلرفه؟

بمثها؟.الجماعةعلاقةأوبالجماعكةالإنسعانعلاقةأوبيالإنسالط
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قأيقالىأن.الهئنهنوليع!،الدينيةالععقيدةوسأئلىهنذلككل

بهمجوفالذيالطويقوبنفعىالسولةبنف!هعرفت!امنيقمكنال!عقك

آكماالهةفيالضفكهسبالمباشوةيستدعيالإنصعانذاتفيالتكيرفإنالإته،

حياته،هنولمسعةوهممععةوكبيوة،صغيرةكلفيأليهلاحشاجهفظوأسبق،

الاوتبعاطهذأالإنسالنبذاتتوتبطفلاإليهأالمعنماوالتسعاؤل!كف!ذهوأها

الوئيق.

العقلىمحدودهواليذيللإنسالنبالنمععبةمحال!المعرفةفكمالطلهاذن

عغهجبطحجابأعقلهعلىالمأديةالحيياةغواشيألضتوالتيوال!شيرة

وهقدلصاخما.الأهووحقائق

برسولط:أل!العقلىبوكسهلاالغييع!-3

الدينيةالمععمائلىتفياصيلىإلىالوصول!فيبغفسهعاجزالعقلىأنلغاتبين

أنهكما،الإجمالطوجهعلىكمإلاتمنبهيليقوهاسبحانهدة!عرفتهباسسغاء

ثوالطوهنأطةرؤيةمنفيهاوهاالثانيةالحيأةفيهاأدوال!ثعنأيضأعاجز

ثسما،وجدأنهفيبهاالموءفعدووالط،وميؤالطوجععمأبوفاو،وجعة،رعيقاب

يترددكماوأوقأتها،وثعروط!اوكيفياتهاالعبادأتأنواعهعوفةقنالعقلىيعجؤ

جماعةييععمتحسعنفقد،الإدوأكفيهتفاوتةفالضولطوأييضأالأصرو.هنكئيرفي

فال!قفويف!الأ!واء،واتباعالخاصةالمصالسحلإيثارتبعئماآخوونوشمققبحهفسعلأ

أنهنقولىأننسعتطيعلاأنهبيد،الغظاموأخضلالىالنؤأعألىيؤديالحقولطإلى

بها،!لبصوهأليهايوجهههنوجدهاإذاهأذكونماثلىم!فعنكذلكعاجز

وهذاالمعوفة،غايةيبليخحتى!ظاهوههنألىحاجةفيالإنسمانك!انولذلك

ولاالتراعينحسموبهوالخما!ى،العاملهينقادالذيالوسولطهوالظهير

وألاستقوأو.الأمن!لسودفساديكون

الوسعيولطأليهيشعيوماكللفهمالمعدةالقوةهوالإنصعانفيفالعقلى

يقورههام!فيأنعلىقادروهو،العاموالخيرالحقوألىالم!عرفةإلىالموجه
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مذكوألاالحقيقةفيالرسولطيكنلمولذلك.الحقالثهقبلهنالحقالرسولى

أش!إنمافذيمو!الحقكتابهفيوسعولهمخاطبأاذفقالط،لعقلهومنبهللإنسان

.(تذكوةإنهاثلا!!الغلاعإل!عليكإلط!وقرلهفذكنر!

هوإذضوووية،هذهومهمتهوالقذكير،الشجههيالوسولىفمهمة

فالوسعالة،وترددهحيوتهبعدالمستقيمالصواطألى!!ديهالعقلىيوجهالذي

والنوو،والو!ةالهدىوهمماالعمدوو،فيلماالشعفأءوهما،الثههنالموعظةهماوالوسولى

فيلمأوفعفأءوبكممنموعظةجكاءتكمقطهالناس!أيهايا!قائلىمنعؤقالى

.أ؟)(للمؤهغينورحمةوهدىالصدوو

...وبدد

والوسولط.والوسعالةوالنبوةالغبيحقيقةنبينأدطذلكبعديتحقمفإنه

يؤموأدطدودطبهيعملىبسعوععبادهبعف!الثهإنباءهي:النبوة

فيالمخالفيندودنبهلن!ؤمغينبالتبليغيؤهوأنهإلىمع!ضعبوذهعب،بالتبليغ

.--العقيدة

ليبلغوهمالمكلفينألىعبمادههنا!عطفا!ممنألهةبعثهي:وأ!ولك

من،عقولهمعغهقعرتفيماعللهمبهاليؤييح،تبليغهأوادهاتعمالىعغه

بدوفه.اوملكبوأسطةتكودطوهي،الدنيا"والأخوةهصالح

في:وألطلىسا

انهما:بعض!مفقالط.والنبيللرسولىالمعنىبيالطفيالعلماءاخظفلقد

لقبيليغالخلؤ(الىأذبعثهذكرحوإنعمعمالطهو:فالرسرلط،المعنىفينأل!استه

النبي.وهفلهإليهمالأحكام

يعثمتوطلأنهالرسولىهنأعئمالنبيبأنفيقولونالحمئةأهلىوو!مجأها

فإنهال!غبيبخلافهتجددة،وشعويعةكقابصاحبيكودطأنالرسولىفي

.57أ،(ي!نعصلم
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فهوالنبيبخلأفأيضأالرسولىفيالتبليخيشمتوطكماذلك،فيهلإيشعقوط

عكعم!.ولانبيوسولطفكلىالرسول!،هنأعج

والربححولى،الغبيبينفروقأذكيروا!وقدالطحاويمأشعوحفيجاء

نبيفهوغيو؟يبلخأن*اأهر؟أنالحعماءبخبواللىنناههنانوأحصعنها

.أخعورفالوسرلىبوسرلى،وليع!نبيو!فغيرهيبلخأنيأهؤهلموإدطوسولط،

هنأعمالرسالةولكنوسولأ،نبيكلولجع!،فبيرسولىفكل،النبيهن

الوسلى،بورفوغيرهاالضبوةتتناولطالوسالةهنجؤءفالنبوةنفسعيها،جهة

ة!جهنأعمفالوسالةبالعكعم!الإهوبلى،ويخرهمالأنبيأءيتناولونلافإنهم

.-(؟أ".أهلها.جهةهنوأخع!نفسها

للغبيالمعتىبيانفيآخوقولىالىتيميةابنالإمام!!ذهبهذا،

"فإن،تعألىأذيغبفهالذيهو،افىان"الغبوأت"كتابه:فيفيقولطوللوسولى

هنوسألةليبلغ!مافىأهوخالفوأقومإلىأوسلىقداذأنبأهبماإنبائ!ك!ان

هويرسلولمقبلهالرسولطشويحةيعملىككانإنأوهاوسولط،و!فإلي!م*أ

وهما!:تعالىقالىبرسولط،وليس!نبيو!فوسمالة،الثهعنل!يبطغهأحدإلى

فيالشفنطالقآلقىتمنئإذأإل!تييئول!وسولبماهينتبيذمنأوسففسا

الخوعينعمالذيألارسالىفذكونبيأولاوسولىأمنفقالط.(2أ!افييقه

بتبليخأهوالذيالمطقالوسول!أفهووأذنو!عول!،بأقأحدهماخع!ولكغه

.السلامعليهكنوحتعألىافىخكالفهنإلىومعالته

وهع-؟يفعلوبئممايقضمنتعالىأدكههنوحيياتي!مفإنهمالأنبياء،أها

أهلهنلىوذلك،بهمهؤهنيننكونهمعنده!مالذينالمؤجنبهيأمحوونذطظ

وذلك،الوشمولطعنيبلغوخهمهياالطماءعنيأخذونالذينالواحدةالصعويعة

.82لمالطحاويةشرع!وأجعأ؟)

.52/الحج(21
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أدطهذأيمنعولا،العووأةبشعؤيعةيأموودطكانوأالذينإسوأئيلىبمنيأنبياءشلى

هنخماصهعنىذأت،معينةقصةفيخاصأوحيأأحدهمألىاثهيوحي

مننصأيطابقهعنىها،قضيةفيأذيفهمهالذيكألعالماة،التوليشوجة

فيهاحكمالتيالقجةحكمسليمالنهعبحانهأللىأفهمكما،الكريماقوآن

اة.القوليشويعةعلىهبعوثالطف!ماذلكوهعالسلامعليهماوداودص

ئموخبوه،ونهيهباهوهفيخبرهم.تعالى*أينبئ!مالذينهمفالأنبياء

أوسلوا،ن،والنهيوالأهوالخبوهنبهأثهأنباهمبمأبهمالمؤهنينينبئونهم

وقدوسلأ،كانوالهشويكلإهوحطيوعبادتهاولتوحيدألىيدعونهمكفاوألى

الذينأقهاكذلك!:تعالىظلى،قوبميكذبهأنالوسولىفيالعادةجوت

إلالكيقالطها!:وقمالى(؟،(مجؤدنأوساحوقالواإلاوسولىهنقبلهيمهن

العقيدةفيمخالغينألىتوسلىالوسلىن!ف(2)(قبلكمنللرسلىقيلىتدها

.(3،بعضهميكذبهألقبدولابهمهؤهغينصر

!وهماالسابقةالأيةفيتعألىاولقولطفيأنهذافيالقولىوتحقيق

لاولكفههوسلى،النبيأنعلىفىليلى(ولانبيرسولطهنقبلكهنأوسلغا

كانبلىيعوفونه،لاقومألىيرسعلىلملأنه،الإطلاقوجطعلىوسوفييسعمى

قألطا!ث..هقفهأهلىفيكالعالمحق،أنهيمرفونبمابهالمؤمنينيأهو

بنيكأتبياءأهتي"عل!ءقيلىكماأوالأنبييعاء!.ورثةالعلماء8!الغبي

."أسوائيلى

يوسففإنجدييدة،بصعويعةيأتيأنالوسولطشوطهنليعع!-أنهكما

عنذهالىقالىالسعلامعليهإبواهيمهفةعلىولكنهوسولأكانالحعلامدليه

شك.ممافيفمازلتمبمالبيناتقبليهنيوسفجماءكمولقد،فوعونآلىهؤهن

.25لمتا!يالذا111

.43/فصلت(2)

والنبي.الوسولطفقرةتيميةلابنالغبوأتواجح131
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*افسماه(؟1(وسوفيبعدههن*أيبدثلنقلتمهلكإذاحتىبهجاءكم

التووأةشويعةعلىوكأناوسولينالسلامعليهماوسليمانداودوكانوسولأ،

فوحألمظأوحيئأكماإليكأوحيغأأفأ،:تعالىقوليفيالوسلىهنامهئأ----،،هثاذمين

والأقعباط!لحقوبوأسحقوإسمأعيلىإبرأهيمألىوأوحينابعدههن.،،-*والنبيين

.(2"(زبووأداودوأتيناوسليمانو!اوونويوذس!وأيوبوعيحى

الأيةهحنىهعتوأفقئماتيميةابنالإهامإليهذهبهما!ووات!أسدهذا،

الرسولطهئلىمفلهتحالىأثهقبلىهنهر!علىالفبيألطعلىنضتفقد،الكريمة

الإطلاقوجهعلىبالوسالةهكلفأكانهأهرالرسولطكونإلىالذهابانإلا

كماالوجدافية،فيوالمحموكينالعقيدةفيالمخألفين-وسالتهلشملى،الأوجطهو

على!لرسالتهن!فالنبيبخلاف،إليهمأوسعلىممنوادحدينالمؤهغينتعثمملى

كماله،هكذبينغيربههؤهنينقوبمإلىمحدودةوسالةهيو(نماالإطلاقوجه

أسوأئيلىبنيأنبياءوصفهنالقرآدطفيجاءهامحأييضأالرايهذأيتفق

فلاوذن،وكتابهالععملاملحيههوس!ىشمويعةعلىهبعوئينكونهمهعبالوسالة

تيمية.ابنالإهامرأيعلىهحتمدةشويمةأوكتابللرسولىيكيونأنيصمتوط

ألىسولى:شةهنة!ا-4

وقدووحمسة،بعبأدهاللةمنليطف-وسولطأكق-الوسولىبحنةأدط

يستقلىألطيمكنفيماالعقلىهؤازوةهغها!تحعى،لاوهصألححكئماأقتضت

بمثابةذلكويكون،النبيفيؤثده،وقدوتهوعلمهالةوجودمثلىبمعوفته

أقصى،بحدللإلزامتأكيدأواحدهدلولىعلىوالغقليةالحقليةالأدلةتضافو

الوسعلى-.سدحجةافهعلىللناس!يكودطلئلا

عنويعجؤ،بهالعقلىيسضقللافيماالأنبياءهنالحكمأستفادةو!ما:

الجسمافيوالمعادوالبوزخوالملاثكةالجنوعألم،الكلامهبحثهيفلى،أدواكه

.34ظفرلم!1)

.963النسا!لم!2)
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يومفيحسنأ.الصوموكودقالخ،..ونذو.وجحةوصرأطحسابهنبعدهوها

أليه،ويرثم!عليهويدلىالوممولىفيبجهذلك،وغيركذايوبمفيوقبيحأثذا

ييرفعالوسولطفإلطعدهالطرفينلأحدوجحالطدونالعقلىفيهقىددوها

قبيحأكالطوأنف!علهأوجبحسنأكالطفإن،عنهالإبهامله!يؤيلىفيهالاحتمالط

تركه.أوجعب

إنيانهلكودق،بالحسغاتالعبيداتيالطعندالحاصلىالخيوفأؤالةو!ما:

عنها،وأضاثهألنالعبديعليملمفلو،ذنه،بغيرأللةهلكفيتصوفأبهأ

إلىسبيلىول!،سعبحانهأثهيوضاههابغيرآتيأيكرنأنيأهنلملهيا،طالب

الرسلى.طويقمنالاذلكبفعلىسبحانهوضاهعح

والسياساتالأثعخاصىألىالرأجعةالفأضلةالأخلأقتعليمو!ما:

+.والمدنالمناؤلىفيالجماعاتألىالعائدةالكأملة

فيترغيبأالعاص!وعقاهمبكاالمطيعثواببتفساصيلىالإخباوو!ما:

وأدلة،الناس!بينالمفاليالتعأهلىوأصولطالصعينات،هنوتحذيرأالحسناهمتط

.كثيرةوه!العظيمةال!فوائدمنذلكيخرإلى،بعضهموبينوبينهم

السئة،أهلىإليهذهبهاالحقفإدق،الفيقوةهذهفيالقحقيقهذاوبعد

،الألطافمعائوفيهذهبهمهوكماووحةتعالىاللةهنلطفالبعفةأئطهن

تعألىاطة-هنمغحةوهي،عبادههنويعثعاؤهبففعلهاللةيخقصهلمنوتكون

يجعلىحيثأعلمة!او،لل!سمفةخلافأمكتسبأأهرأوليستوالوسمولىللغبي

وسالقه.

الرسلى:إوسألى-حكم5

إلىالسفةأهلىفذهبللوسلى،الثهأوسمالىحكمفيالمذأهباختلفت

منفعلفلأنهدقلأ،جمائؤأنهأهافعلأ.وواقععقلأجائزالرسلىإوسالطأن
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عليههنهاثعيءيستحيلىولايجبلاأطةأفعالطأدنثبتوقد،تعالىاطةأفعالى

تعالى.

فيماوصدقهرر!"دمحمسعيدناوسالةثبتتقدفلأنهفعلأ،وأتعانهوأها

لناوبيننكثيوينوسلأأوسأ!أة!أبأدطوال!مالععلاةعليهاخبووقد،بهأخبر

كماهكتسبأأمرآولجمتطلى!ولاوللنبيئتعالىاقهنمنحةوالوسأل!ة،بعضهم

بيأنه.سبق

والأنبياء:بالوسلىالإيمان"حكم6

كفو،فقدأنكو؟من،الإيمعأنأوكاقمنركنوالرسلىبالأنبياءالإ.يميالط

آقنكلىوالمؤهنودطونهمنإليهىل!كأبمأالوسولقآمن!:يقولىتعالىاقةلأدق

+أ؟أ!ؤشعلههناحدبينئقوقلاوؤفملهوكئبهوهلائكتهبماطة

!ليفوئودطووشمفهأفىبينيفوقوأأدطؤ!ويدونيكفوودطالذينإن!:!دقولى

همأولنكسبيلأذلكبينيتخذواانويويدودطببععييونكفوببعضبىنؤهن

.12"!حقآالكافىون

نأ!الإيمان:فقالطالإيمالنعنسألهحينلجبويلىجوأبهفي-ر!ج5-وقوله

.(3!."هلعسوووكنتبهوهلائكتهبادتؤهن

عيدد:؟فيالأفبياءحععويجوؤ7-هلى

!لعددهمبيانلأدنماعيدد،فيوالوسلالأنبيماءحععويحبرزولاهذا،

هنقاطحدليلىعددهعمبيالطفييردولم،الحكيمالسنرعمنأل!يقينأيعلم

منعداد!مفييدخلىألنماإلىيؤديقدعددفيحصوهسمولإلط،سعئةأوك!تاب

قألىتعالىاذولأدط،حقيقةمنهمهومنمنهميخوفيأو،الوأقعفيهنهمليص!

عليك!عفمنأمنهنهمقبلكمنرئعلأأوسملنا!ولقدنبيهمخاطبأكقابهفي

.(81(عليكتفضع!لممنومغهم

الإيمالنبمابفيالبخاويووأه13)289/البقرةأ؟)

.78/وفاغ!4).015،151النعسماءلم(2"
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هدأيةكثيرينوأنبياءوسعلأخلقه-إلىبثافىبأدطالإيمانفيجبو!أذن

ثبتدرمنإجمألأ،بهالإيمانوحطهنهمتعيينهيدثبتلمفمنوإوفمادأ،!م

خمسةهنهمتعيينهشتوالذيالقعيين،علىبهالإيمأنوجب!متعيينه

هياذكقأبهنآيةفيعصموثعمأنيةذكوهنهموودووسوفي،نجيأوعشوولط

نمنعا4مندوجمالمحتتوقنعقومجهعلىإبوأهيتمأتينأقاخخنناوتلك!:تعالىقوله

هنقذئضاونوحأقذئناكلأويعقولمحتإئعحقلهووهثنأعليمخكيئمولجئطان

نجؤيوكذلكوهأوودطوموسى!لوسصوأيوبوسليمالطدأوذهق!لؤذوهنقبيلى

!إسماعيلىالصالحينهنكلىوإل!ياس!وعيسى!صمحعصوؤكرياالمحعمعنين.

.(العالمينعلىفضلفاأل!كوولوطا!دونمعولوأليسعخ

،آدمالكفلىفيو،!عالح،ثععيبهود،،ادويعص:همالباقونوالسبعة

والموسلين.الفبيينخكاتممحمد

،مي!اربإ،صالح،؟وه،نوحإدويص!،،آدم:كالأتيالؤهنوترتيبهم

يوشف،أسعحقبنيعقوب،ابرأهيمبنأسحق،أبوا!يمبنأسماعيلى،لوط

إليأس،،هاوودن،موسى،ثععيب،أيوببنالكفلىذو،أيوب،يعقوببن

عيسى،ؤكويا،بنيحعصزكويأ،يونس!،ثىاود،بنسليمانداود،،أليسع

محمد.

توله:فيالبعف!نظمهموق

علمواقدالتفصيلىعلىبأنبياءمعرفةالتكليفذيكلعلىحخ

وهمسبعة!لبقىعصعوبعدمنثميانيةهنهمحضغطتللثفي

ختميوأقدبالمختاوآدمالكفلىذووكذاشععيعبصالح!ودادويس!

الرسلى:هنأفىمأولو

!لاتفويقدونهتسما!يلأواحدأإيمانأجميعأاذبوسلىنؤهنكغاواذا

هنأفضلىالوشلى!بعض!بأنأيفعأنؤمنف!ننا(؟)!رسلههنأحدبينن!فرق

.285البفؤنم191
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15؟إلىسولىالىالإنسكحأجة:الأولىالفصلى

وجهفيوو!وفهم.واحدةيحتاعتوضت!مالتيالمصادبلأنبعض

بذلوهاالتيالجهودمعيتناسمبفضلهمفإنولذلكواحدأ،ليص!المصاعب

شعاطىءإلىالناسلإيعصالىالعقباتتخطيعلىتصميمهمهع،الةدينلنشر

الوشعلىتلك!:تد!الىقالىوالأخوويةالدنيويةوالصععادة،والحعلامالأهن

همفععهذلكثطهنهمالقمةبلغواوالذين!؟1(تغضيىعلىبعضفمفضعلنا

أجمعينعلي!موسلاهه*أصلواتمحمدعيصى،مولعى،،إبراهيمنوح،

أولوضغوكما!فاصبويقولهعنهمأطةنوهوقد"العزم"أوليبص!سلسعمودط

ء(2)(الؤشعلىهنالغومص

هيفاق!م"النبيينهنأخذنا!!إذا:تعالىقولهفيحصوهمجاءكما

تعالى:وقوله!3"(مريمابنوعيسىوموسىوابواهيمنوحوهنوهغلث

بهلهرضعفناومماإليكأوحيغاوالذينوحأبهؤضىماالدينهنلكمشرع!

.18)(فيهتتعؤتواولاالدينأقيموأأنوعيسمىوهوسىإبراهيم

.253/البقرة1(!

.53/لاحقاا!21

.7لمالأحزاب13)

.31/الشورى141
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فيأفعظ*.صصأ

أوحي

.نبوةتكونلاالوحيوبعغيرالشوأتفيالأسامميالوبمنهوالعوحي

أنواعة:وبيأناليوحيتعويف-1

يقألى:بألمصدوأحكماصلىوبالمعنىخفاء،فيإلإعلام:اللغةفيص!ا

.غيرهعنتخصهبماإليهأسعووتأذا،وأوحيت،أليهوصت

المذكووبمعنماهوهو،إلهامأوإشعاوةأوبكقابةيكونأنهنأعموالرحي

أنبياذ4.إلىة!اقتلىهنيكونأنيضحقم!لكمابالأنبيأء،يختصلا

بواسطةتعالى*اهنصأدوخفاءفيإعلامفهو:أفرعفيتهأط

واسطة.بننأو

المنؤلطاذكلام:هعغاهفيكودطولالموسىبه!يوادالوجييطلقوتد

.أ؟،(ئوحىؤخيئألافؤإن!:تعالىقالى.أنبيائههننبيعلى

وجدأنالإلهأمإدط300.(.!-،ءايبئألالغيرهوالذيما!!لاوالوحيبينوالفوق

وهو،بمصدوهثعحووغيرهنداخل!أفييطلبهاإلىوتنسباقالنفمع!تستيقنه

والعطعث!.والجوعوالصعوووالحزنبرجدانأشبه

وتيعالي،تبياركاذقبلىهنبانهالغبيبيقينفمصحوباليوحي،أها

.4لمالنجم111
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فيها.علي!ماختلاطولاجيدأالأنبياءسرف!أحمالةوتلك

الإسلامبالعقيدة

الوحي:-أفواع2

هذاحصلوقد،واسطةصرمننبيهسبحانهأثهيكلمأن:الأولى

عليههوشىلعععيدناحصلىكماالمعوأج،ليلةمحمدثكل!لغبيغا

كلاههأنهذأيعنيولاالمقدم،بالواديالمناجاةعندالععلام

غيرهنبكليتهالنبييدوكهبالطيكنونوإنمابحوف،أوبصوت

البشعو.سائودونبهااذيخصهلحنماصةتحديد،ول!كيف

هتمثلأفيوأهالثهوسولطألىالهةهنالمرسلىالوحيهلأثيلامنههأ:انني

وقد،بقلبهيعيهأوهنهويسصعههتمثلى،صرأووجلىبصووة

تعالى:قالط،النيبهذأ-!ث-دمحمنبيناإلىبالقرآلطاثهأوحى

بلععالبالمندوينمنلتكودطقئبلثعلىالأمينالروخبه!توذ

.1195-193أالشععواء!هبينمكلوبط

منالكهأوادههاوقلبهالنبيووعفييلقىأنوهو،الإلهام:أنك

عليهقالطكماتعالى*اقبلىهنهذابانالغبييقينهحالمعاوف

أحبعكامن:وومجيفينفعتالقدس!ووح"إنوالسلامالصلاة

شمفتهأواعملهيتفإنكضعئتماوععف!هفاوقفبمانكاحببت

هوالإلهامهنالنوعهذاأدطبافيكروالجديو(؟"هبمجيؤىفبمافك

الأنبياءغيرألهامألطإذالأنبيأء،غيريجدهالذيالإلهامغير

الغبيفإنالوحيهوالذيالإلهامأماالمعدر،خفييكون

أللة.عندهنأنهيمعمقيقن

:المنأمفيألىؤيا:الىأبح

بمققضاهأ،لهصلعصلوناللةقبلىهنلأنما،وصدقحقالأنعهاءوؤيان!ف

الصلاةعليهأبوأهيسملصعيدنا*ذلكحعلوتدحق،ألانبياءآوؤيا!قالى

والأوسط.وغ!ألافيوالطبوأقالألقابفيالئعيراؤيأ.؟أذكؤ
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155الو:الثمانيالفصلى!

أنهعلماسمتيقظولماأسماعيلىولدهيذبحأنهالمنامفيوأىفقد،رالسلام

ففدىبوحمتهأطةأكرمهالأموتنفيذفيشوعولماتعألى،أثههنبذلكئاهوو

بغلامفبمثموناه!:تعالىقوليفيالقصةهذهاليقوآنويرويعظيمبذبحأبنه

ماذأفانظوأذبحكأنيالمنأمفيأوىإفيبنييأقالىالسمعيمعهبلغفلما.حليم

أسلمافلماالععابوي!نهنالثهفعاءإدطستجدفيتؤهومأأفعلىاتجكاياقالىتوى

يؤ!جنكذلكإناالرؤياصدقتد!قإبواهيمياأنوناديناهل!لجبينوتله

)الصافات!عظيمبذبحوفديناهالمبينالبلاءلهوهذاإنالمحسمغين

1107-101.

لنبيناالوحيبهبدىءمااولط!يالغومفيالصادقةالوؤياكياشتوقد

هأأولىقألت:أنهاعنهااذوضيعائسمةالسعيدةعنوويفقدمحمدث!-

إلاوؤيايرىلافكانالعادقةالوؤياالوجيمن-!ثاللوسولطبهبدىء

.(؟أالصبحفلقهفلىجاءت

الحوأمالمصعجدنو!خادوأصحابهأنهمنياههفيوأى-!ثالغبيأدطكما

اصحابهالوسولىفغدهمبط،الهجرةبيعدالمدينةفيعنهغيبتهمطولىبعدهعتمويين

الغبيبينالحديبيةصلحأثوهاعلىكانالتيالوجلةوهيالعموة،لأدأء

وسولهافهصدقلقد!فقالطذلكأقىآدنسجلىوتدقريمن!،هنوالمسعوكين

وؤوسكممحلقينآهنينالدةثعهماءإنالحوامالمسجدلقدخلنبالحقالرؤيا

.127أالفتح(تخافونلاوهقعرين

الوحي:"اهكان3

لأنذلك،فيأسمقحالةولاعقلأممكنالوحيأنعلىالعقلاءأتفق

ي!طهوأفوأدأالبعثمومناذيصطفيأنهنهانعأتجدلاالسمليمةالعقولط

الوحى.بدأكصفبابفىالبخارىرواه11)
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ا"سلاهيةالعقيدة186

ثمتعالىوحيهلتلقيخأصئما!ويأإعدادأويعذهمأووأح!ملهسلؤكينفوسهم

.م!يلأيوحي

ذلك:بيان

بعضأ،يعلوبعضها،هتفأوتةاليعقو!دوجمافب!انتقضىالبديهةفبمالط

وليس!الإجمالط،منوج!غلىألاالأعلىيدركهمالايدوكمنهأالأدقوألط

فيالقيفاوتمنهعهبدلابلى،فيقطوالتهذيبالتعليمهواتبفيلتفاوتذلك

عندالنظويأتأعقدألطحتىعليها،الإنسالطأللةجبلالتيالفطرةأصلى

الشخعولفيأدلةأودعبماالبديهياتأجلىمنغيوهعندتكودطالع!ءبعضى

هنكانذلكتحققفإذا،لغفسهذلكلاختياوهفيههدخلىلاهاالإمعتعدادهن

حقائقلعلمخهينوهمابكمالاتأددةخصهابعنريةنفوشهناكتكودطأدطالممكن

يجعلهاهاالفطوةباصلىالجوهرونقاءالصفاءمنلهاويكولطوأدواثه!ا،الأشياء

أدطالقوةهنلهاولكودط،الأعلىبالملأفتتصلىالألهيالفيض!لتيلقيهصمضعدة

ماوتفهمصوتهوتسمععليها،أذخلقهالتيالحقيقيية!مووتهفيالملكترى

أقلإليةيمعلىلمهابليعيانة!دأأموهنتمنع!دأدطإلىوتنت!يأليهابهيوجي

هنتتلقىلأدطأهلأذلكيجعلهام!ثوالبوهان،التعقلىطويقعنقوةهنها

تدعوثمالمعلمينعنأحدنايتلقاهمماوضوحئماأجلى!هاالحكيمالعليم

أليهم+لتبليغهوحملتهتلقتههاألىالناس!

الوجي.أهكانفيالإولطالوكنهوالصفاءوذاكالإعدادهذا

تعالىة!لأاسخت!مهلمنوظهورهعمالملائكةوجودفهواننيالىكنأط

الموجودأتمنأدطالعلمأثبمتفقدهستحيلأ،وليص!ممكنأمروهذابألرسعال!،

ذلكومعهنلأ،كالكهوباءحقائقهندوكلاكناولمدطالمادةمنألطفهوهيأ

اللطيف-الموجودوهو-الملكنفمم!تشرقأدنمنهانعفأي،وجودهل!!نكو

استعدأدهمبحسيعبكاعليهأطلاعللأنبياء!لكودن،الإقياليعلمهينءبعصي

هنكثيرفيالملائكةوجوفىأثبتتاقدالنبويةوالسئةالقوآدطوأدطسيما-اليفطوي
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157الو:الفانيالفصلى

الإوض!!جساعليإفيللملائكةوبكقيأل!واذا!:تعالىالمواضعفقالى

و!و-العنانفيتغؤلطالملاثكة!أدن!ثكل!دقألطذلكعكيرإلى(؟،!خليفية

فتسمعهالسمعالشمياطينفقسقوقالصعماء،فيتضىالأهوفتذكو-السعحاب

*أوقالى-(2"أنفس!معندهمتكذبةهائةهعهافيكذبودط،الكهأدطإلىفتوحيه

علىالأمينالووخبه!نؤلىاطكبوأممطةالنبيعلىالوجينؤولطشعانفي

هنالقدسووخنؤلهقلى!(31(هبيهقعوبيبلعمعالطنيو!نملاهنلقكودطقلبالف

("إ.للمؤمغينوبصعوىوهدىآهنواالذينليثئيتبالحقوبك

وهو،الفعليإمكانهنيمثعمافعفايالركنأنتوفوقدداموها

يواه!لهاتوىبقوةالتيالؤكيةالطاهوةالغفص!وجود،الأولطفالركن،الوحي

بينوأسطةيكودطالخلقهنكنوعظ!اوجودهو،الثانيوالوكن،الغاظوون

القدسعية.الأسرأوهكغؤنومعوفةكبشوالرسولى

ا!وحي:-وقوع4

لمنتعالىاطةهنالوحيوقوععلىالسماويةوالأديالطالصيرأثعأحق

هنالمكلفينوبينتعالىالهةبينواسطةفيكودطبنبوبئ،واخهمتصهاذاخقأره

هعاند.أوهكابوإلاهذايغكوولم،إليهمأحكيامهغي!بتفيخلقه

ئلاثة:طوقفلهأنبيائهمنلأيتعالىأطةهنوقوعهدليلىأها

الغبي.يدعلىظ!وتجطالتيالمعجزة:الأولى

تر.المقواالخبو:ننيا

فيماالصأفىقوهو،تعالىافهالايعرف!ا!لبأهورالوسولطإخبأو:الثاك

له.الوجيوقوعتحققهنأنجو

.30/البقرة111

عائخمة.حديعثهنالخلقبدءبابفيالبخاويوواه!2)

.195-193الصععواءلم!31

.201لمالنحلى!41
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زهنحضولمنبلنسبةدليلىفهي،ا!حيوقىعكلأبحؤةدلإك!أ

هنيفيدوشع!ود!ا،يديهعلىظ!وبتالتيالمعجزةوشاهد-!-النبي

أوحى*أوأنالرسالةدعوأهفييديهعلى!وتحطهنبععدقأليقينثماهدها

إليه.

زمنيحضرلملمنبالنصمبةدليلىف!هو،الوحيمىتوعأقوأقىأفيوأط

.المعجزاتهنيديهعلى!وهأيشاهدولمالنبي

بأن،جيلىكلفيالكثيرالجمعبطويقالوجيأخ!باونقلىهوواقياتر:

.الكذبعلىاتفاقهمعدم!عهيؤهنجمعألىجعهنالضليمجون

ضه،المجو.للنبيوحصولهالوحيبوقوعسعلمناليقينيفيدوهو

كسعيدنالهم،وقعالوجيوالطبوسالت!،الخبرتواتوالأنبياءهنكئيووهغاك

.والسلامالصلاةعلي!موعيسىلهرهوسىإبواهيم

إخباوهاخوى،وبعباوة،الوقوعبذلككأط!المعععومالصادقخبرواما

بما.إليهأوحىوأنه،أثةإل!يعوف!اول!علي!ايطلعلابأموو

لملمنالوقوعذلكعلىدليلىالةمنلهالوحيبوقوعالنبيوأخباو

لمنبهبالمخبوأض!يااليقينيفيدهذأواخباره،بوقوعهالمخبوالنبيؤهنيحيضو

*ابانثت!محمدالنبياخبأوهفلىوذلك،كسابقهؤهنهوحضوسمعه

يفيدنافهذا،بمعجزأتهوأيدهمإليهمأوحىوأنهوأنبياء،كنيوينوسملأبعث

النبيهعجؤةالكويم،القوآنيدلغأكماالأنبياء،لهؤلإءالوجيبوذوعأليقين

الصعادقخبولأنهأليقين،يفيدناوهوله،وقعالوجيبانالخالدة

سبحانهالغيوبعلأمطويقعنألايعلملابماأخبوناالذيالمعصوم

وتعالى.
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11!الث

أرس!هفات

ققدج:

تفصيلأيقصفواانيجبكعما،بصفاتإجمألأالرسلىيتصفانيجب

أخوى.بصفات

هذهكانعتسوأء،بصعويكمالطبكلىيتصفواأدنيجبفإنهإجالأأها

والوفاءوالشعجاد4،الددلى،هثلىةيقف!حلاف.لخقيةأوخفقيةالصفات

واط،ذلكوغير،والكوم،والحفةالغسب،فيوعلوالخ!قوحسعنبمالع!ود،

والإذواقالطباعهنهوتنفوالضفوسىهفتققزؤمماأبدا!مسلامهي!ف،الحطقية

والعوفي،،كألعمىالموضية،والعيوبالغقائص!منكالبراءةالصعليمة،

وكذفطالسوجه،ودهاهةوالبوم!،والجذام،والصمم،والبكموالشمللى،

.البابهذافينقصئمايعدمماذلكغيرالى،العقليةالأمواض

والفطأفة،والقبيغوالأهانة،الصدقط،لهميجبفإنهتفصبنوأها

للأنبياء.وجوبهأودليلىصفةكإسأبيانوالجظ

المعدق:صعفة-1

الحنوهطأبقة:قس!او،الصفةبهذهوالمرهعليهطالأنبياءأتصافيجب

ليدخلىوذلك،النبييعتقدههابحعسبالمطابقةهذهتكولنأنولو،للواقع

تائلأ:سالهخينمايبهن"لمذطث"كلاليدينلذي-!ث-الشيذولىفيه
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الظ!ريععينثالطالنبيلألطوذدكاطة؟"وسولطيانعمعيتأمال!صلاةأأقصوت

تقصوولمينس!لمأنهاعققادهبدسبفألوأق!عنامعيأ،وكعقينهنفسفم

الإعتباو.بهذاصأدقيكن"لمذلك"كلفقوله،الصلاة

يبلغونههاكلوفيالوسعالةدسص!فييكونألطإماحقهمفيوالصدق

التيالأخوىالإخبارالمحسكافييكونأو،شعوعيةوغيرشوعيةأحكاممناذعن

قيأهه،اوفلانمجيءهثلىالعاديةالإخباداتوهي،الهةعنبالبلاغتتعلقلا

لأنهاالشعوعية،الأحكأموتبليغالرسعالةدعوىفيالمعجزةهوصه!فدي

ربهم،عنيبلخونههاكلوفيالرسالةدعوىفيصدقهمعلىللتيدليلىهحعوقة

بالمدجؤةصدقيهملأنه،تعالىأدلةخبرفيالكذبلجاؤذكفيكذبهمجماؤفلو

كذبوأفلو(عنييبلغماكلفيدمديصدق!اللةقولىبم!نزلةهيالتي

تعالىالهةعلىوالكذبالمذكور،القولطهفلىفيتعالىاللةكذلمجطإلىذلكلأدى

تعالى:قالطالصدقلهمووجط،الكذبعليهماذدطفاسقحالطمحأل!،

(الهوىعنينطقوما!وقالى122أالأحؤابلمووسولإ(*ا!وث!ق

أالنجم/31.

عنالحدشطعغدفسعياتيالبلاغية!جرالإخبارأففيصدقهمدليلىوأها

الأنبياء.عصمة

:خي!بتل11-ععفة

وجوبه:ودليلىتعريفه

فلو،إليهمأوسلوأهنألىبتبليغةأمرواماجميعالوسلىتوبميلىفهو

هضيعةعظمىجنايةذلكلكأنبتبليغهأموواممأشينأمجضموأأنعليهيمجماؤ

أهوناتعالىالةلأنالعلمبكتمأدقهأهووينأيفعأنحنونكون،الوشالةلفائدة

كماهلعونالعلمكاتملإنباطلىالدلمبكتمأنأهرنمالكنبهم،بخالاتتدأء

هنوالهدىالبيناتمنأنؤلغاهأيكتمولطالذينإن!الكويمالقرآدكا*يمولط
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16(ألىسلى!فأت:الثاك"الفصلى

وأذنأ؟أ!اللاعغودنويلعنهماذيلعنهمأولنكالكتابفيللناسبيناههابعد

قالىلهمالتبليغوجوب"وثبتطبطلىتبليغهعلي!موجبضيءالأنبياءفكتمان

بلغتفما!علىلموأنوبكهنأليكأترلىهابلخالرسعولطأيهايا،:تعالى

علىوها!(31(المبينالبلاعألاالوسلىعلىفهلى!:تعالىوقألى12،(وسعالقه

القياهة،يوبمالأممعلىشهيدأءالوملأدنثم(4أ!المبينالبلاغإل!الوسولط

بقبليغهيبما.أهروأهاكقموأإذأعليهيمشهادتهمتقوموكيف

أفطافة3-معفة

وجوبهأ:!دليلىيغهاقى

الإدواك،وسومجة،الذهنوصفأءالحقلى،حطةصعباوةالفطانة

لكسانواللوسلىالفطانةصفةتجعبلمولو،الحجةوقوة،البديهةوضوو

السمبهيبطلوأأنأستطاعوأوماخصوههم،علىالججةإقاهةعنمجاجؤين

هاأذلأدطالوسالة،فائدةبذلكفضضيح،الخصوبمهؤلإءهنعليهمالوأردة

دعوأه!ملإثباتالوأضحةالحجة!أتاهة،القاطعةبالأدلةللإوثمادألااوسلهم

دليهمي!ععتحيلىليقلهمالصفةهذهوجوبثبتد4اذاالمغكوين،شبهوابطالى

الذهن.-وبلادةالغفلةوهوضدها

تعفوالتيالعواهلىهنبلادتهملكانتالفطانةصفةلهمتجبلمولو

أ!دفهحيتنافىمماوهذا،هنهعمويسخووأيحوجوهموأنقوههدمأذكياءهنهم

الحق.إلىالنأسهدايةوهيالرسالةهنوالغماية

لأهات:1معفة-؟

هماالأنبياءيحفظأدنبمعنىالأهانة:الأولىهعنيالطالصفةهذهتتناول

)؟(البعره/95؟.

.67/ألىثلع!(2)

.35لمالنحلى!31

."؟الغوولم(4)
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!هالإفبياءعصمةالفمانيوأخقصاصات،حقوقهنعليهالناس!ش!ا

علىهاأوتكالمجطهنكذلكوعيصصهمادأئهسأ،وتممامالرمعالةقيالخي!ات

هذينمنكلبيان!إليكدنيء،عملىأوبمحومالتلبس!هنبكواهتهم

المعنيين:

منيدهتحتهاعلىأهييغأالوسولىيكنلملوفإنه:الأولىى!أ!أ

ولانتزعت،الدعوةعلىالناس!ائقمنهملماوأختصاص!مالإخوينحقوق

يكونوالمإذالأنهم،عليهموشنعوا،بهموشهووأديمعلىالنأسىئقةمنهم

*ادينعلىأمغاءيكونونفلاؤائلة،فانيةوهيالدنياأعوأضعلىأهناء

العأمبمدناهاالأهانةصفةكاشتولذلك،البعثةهنالفائدةفتفعيعوشعوعه،

نبيكللصعانعلىجاءتموجدةوصيغة،دعوعهموأسامولالأنبياءسييماهي

الإيمانفيتوههتوغيبفيالحأنيحوصهعلىودليلىلطىعربئ،صضهحالأ

السلامعليهنوخعنالكويسمالقوآلقيقولكا،اليهيدعوه!مهاكلفيوالفقة

عن!لقولط(؟"(أهينرسولطلكمإفي،تتقونأل!نوحأخوهعلهمقمالى!أذ

وعن(2"!أمينوسعولىلكمإفيتققودطألاهوداخوهملهمقالى!إذهيود

لكمإنيتتقولطألاصالحأخوهملهمقالط!أذ:تعالىاثهيقولطصال!ح

ألالوطأخوهملهم!الطأث!!عنهاذييقولىلوطلهرهذا(31(أهينوسيولط

شععيع!لهمقالى!أذ:يقولطشمجبوهذأ!4"(أهينوسولىلكمإنيتتقرن

تعالى:أدثهيقولطموسىافىنبيوفي(51(أمينرسولىلكمإفيتتقونألا

الفبيينخاتموأمما16)(أمينوسولىلكمإنيأذعبيادإلمطأدواإن!

.1574؟.116(الشعراءلم

.925"العفععراء/42،(21

.41،431الشععرأء/!13)

.96،162؟العثععراءلم141

.4178؟1577(الثععراءلم

.؟8لملدخانا،61
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الأهانةمخودنوهكذا)بالأهينأقومهفيالبعنةقبلىيلقبفكالط-!محمدسى

ال!ريم.القوآنفيوالموسلينالأنبياءجميعبينالمشمتوكةالعاهةالصفةهي

وتلبعصخيانةمنبالوسالةيخلىمماععممتهموهوأفماني:ى!أأط

خلقهصعفوةمنأنبيأءهأختأوتعالىة!لاأدطسبقفيماعوفغافقد،بالمعاصي

ساثرعلىففعلهملذلكشوائعه،تبليغفيعبادهوبينبينهواسعطةوجعلهم

المعايبهنخلق!موبوا،أووأحهموصفى،خلق!موأتمفطهوهم،لخوقاته

ثم،الخيصسالطووذيلىالأخلاقومسأوىء،والدناءاتالمعا!يهنوخلقهم

الدنيأ.شوأغلىعنوصرفهم،بالمعجزأتأيدهم

منعيصمهمفقدلذلكوتبعأ،الرأيوقوةالفطغةبكمالطم!صخكما

ثوبفيظهوواحتى.وباطنأظاهوأذحفظهم،والقلبيةوالقوليةالفع!يةالمعاصي

ولمليكالأخو،واليوبماللةيرجوكانلمنضةقدوةليكونجوأ،الفضيلة

الطصمة.لصفةالتفضيلى

الهعععمة-معف!5

العصمةأ-هعئى

التلبصولمنوبوأطنهموالوسلىالأنبياءظوأهوالثهحف!هيالعععمة

فعلى+أوقولىهنهكووهأوبمحوم

يوتكبونلاأنهم:مكروهأوبمحرمالتلبع!منظواهوهمحفظوهعنى

ذللث.دذحووالسعوقةكالؤقهعصية

مح!فوظةبوأطنهمأن:هكووهأو!ؤمالتلبممىهنبوأطنهمحفظوهعنى

ىإأوافىتهمتتوجهولاالقلبيةالأهواضوسائووالحسدوالعجبالكبوهن

ذلك.هنشيء

النبي،فيذنبأتعالىأثهخلقعدمعنعباوةالعصمة:أصىوسماوة
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الذنب،ذلكخلقتعلقهاعلىفيترشببيذنجط،تتعلقلاالغبيإوادةأنبمعنى

للعبد.محسموبة*مخلوتجةالأفعياءأدطعرفنافقد

العععمة:-دليلىب

المحربميكودنأنلجماؤالعصمةلهمب!جتلملوفلأنه:مجععمتهمدولأط

أقوالهمفيبهمبالاقتداءأموناتعألىألثهولإنتنأقض!،وهوطاعةأ!ووهأو

كنقمإدط!قلىالشيطاعةلؤومفيتعالىفقالط،أحوالهموجم!عوافعالهم

!واتبعوهوقالى(؟)(ذنوبكملكسمولغفو*ايحببكمفاتبعوني*اتحبون

فبيهداهمافههداهمالذينأولئعك!سعبحانهوقالى(2)(خهتدونليعلكم

لااذ!إلط:تعالىقالى،طاعةهوبماإلايأهولاسعبحاذ4واثه(3)(اقتده

.181(بالفحشعاءيأهو

أجتصاعهنيلؤههلماباطلى،طاعةالمكووهأوالمحرمكونوجوأز

أتباعوجوبوهو-طاعةانهجهةمنبالعنيءالإذنو!أ:،النقيضين

معصية،أنهجهةمنبهالإذدطوعدم-المكووهأوالمحربمفحلىفيالرسلى

وجولمجبكماانوجويها،لهموثبعتباطلى،الأنبياءعنهنفيةالعصمةفكون

بالإجاع.ئاتجطعععمتهم

الأذبياء:عصمةفيا!علماء-آواءب

الأنبياءإن:بعضهمفقالىالعععمة،أصفياولءأخت!وف

الكباثولأنوذلكوبعدها،البعثةقبلعمدأ،الكبائوالذنوبعن.هعمعوهون

والؤق،،كالقتلى،غيرهتكودطأدنوأهاالكبائر،أكعبووهوشربمأ،تكودنأنأها

ذأأصطفاهمالذينالأنبياءأنفيويبول!الكباثو،هنذلكوغير،ةقر!حلاو

+31/دهوانآلى191

.؟88/الأعواف(21

.09/الأنعام!31

.28/الأعرأف(4؟
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ولاالبعنةقبلىلاالقأذووات،هذههنءبشيءيدنسسواأدطيصحلاخلقههن

أعينفيتحقييره!ميوجبفلأنهقبلهاوأهاظاهو،فمالأهوالبعثةبعدأهابعدها،

نأالضووويهنكانفلذا،إليهيدعونهاإلىالإصغاءوعدم،الناس

وبعدها.البضةقبلىالكبيرةالذنوبمناوليععممهم

يوحيهالذيالقشعويعغيرفيوالنسيانالخطاعنهدصومينغيرأخمي

تعالىأثهأنعلىغيوهم،علىيجوؤهاعليهميجوزبشعرلأنهم،إليهماذ

هاواها،المنفوةكالأموأض،تعالىاللألىالدعوةيغأفيشيءكلهنيحفظ!م

حتىجسمهأكلىبمرضأيوبأبقلىقدتعالىأللةأنهنالمفسوينبعف!يقععه

هقبولى.،وغيرقطعأ،صحيحغيرفهو،واللسانالقلعبسوىهغهيبقلم

بدنه،فيبموض!أيوبابضلىقدتعالىأدكهأدطة!أكتابعليهيدلطوالذي

هنافيأيكون!لأنفينبغيالمرضنوعفامأ،أهلهوبينبيغهوتفوقةلمالهوضياع

المنفوةالمعديةالأهوأضهناللةيحفظهمالأنبياءلأنللغاس،وهنفرأ،للدعوة

يتوتجطالتيخصوصأ،الجلديةالأهواضوممائووالبوص،كالجذامللناس!،

نعمالغاس،تعافهاحألةتلكلأنيخه،الديدأدنوتولد،الجممعسمتشعققعليها

فييهعم،الناسأعتقادليؤيدهتها،.يبرؤاثمسعوأ،ؤهغأبهايصابوأأدطيصح

أيعوفيإلىنسبوأقدالخياليةالقععىفيوالإغراقبألمبالغةالمولحينولكن

وسقوط،ب!دنههنالدودتغاثوعليهتوتبالذيالعضالط،اتجيلديالموضول

طوالأ،سنينذلكعلى!ثوأنه،ولسانهقلبهسوىمظيبقلمحتىلحمه

قطعأ.يكذبهاالعقلىبلىعليها،دليلىبلااثهكتابفيهاعلىؤيمادةهذاوفي

كثيرعاديأهرفذلكوأهلهالإنسانبينوالتفرقة،المالىضياعوأها

قدوأنهبلاثه،علىصبرانهاذأخبووقدتطيلى،إلىيحقاجفلا،الوقوع

عنهافهحكأهها!أها،اهلهوبينبينهوجمعهالى،منذقدمالهوود،عافاه

كيانالشعيطالطأن:فمعناهأ؟)(وعذأببغصبالشعيطالنهسني!:قوليهن

.41/ص(1)
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هذهلمقاوهةيجدوكأدطالأجو،يعظمبهالذيالععبوعنليععوفهلهيو!رس!

ألطفيهلاشكومماعنه،ليعوفهاتعالىاثهإلىفشكاوتعبأ،محفاءالوسرسة

ثهخسعوعلأنهاالصبو،هنجؤءهيبلىالصبو،تنأفيلاتعالىلة*-السعكاية

الموسوسىلأدنبالمص!،عنهاعبروقدالوسوسةمعناه:فمالمعمى،إليهووجوع

به.ويتصلى،الإنسانيخاول

عنهعصوهونالأنبياءأنوهوالمسلم!ق،علماءبعف!وأيهوهذأ

الجميلى،الحسمينالقولىوهو!بعدها،البعثةقبلىسهوأأوعمدأهطقأالكبائر

والطعن،البعفةبعدعليهمالحجةاقامةألىطويقأيكونلذلكأرت!كابيملأن

البعثة.قبلىكعاشتأندلي!م

علىالمعجؤةفىلتفيماالكذبعهـن!أيفعأمدصوهونم!فالبعثةبعدأها

تعالى.اللةعنوالقبليغالوممالةدعوىوهو،ف!يهصدقم

النفس!دناءةعلىتدل!التيالخسة!مغائومنكاشطفإنالصغاثوأها

محنهامعصوهودطم!ف،بحبه"!يلىتطفيفصأولقمةكسوقةالمثمخصيةوضعف

ه!وة.لأخها!مهموعلونفوشهملحممووبسعدها،البعفةقبلىسهوأأوعمدأ

علي!مفتجوزسهوأأماععدأ،علي!مفقمتغعخسيععع!صركافتإنأها

بعدهأ.أوالبعئةقيبلى

قبلىثةلكثأنولوالغفوةيسقلؤمهاكلدليهميمتنعأنهألىنميلىنح!نو

والجنولطوصروالبرصالجذأمهثلىايخفقةفيذلكهغشاكانسوأء،النبوة

وكذلكوالمعاصيالكباثروأرتكابكالحمقالحئقفيذلككانأوذلك،

والأه!ات.الأباءفجوو

لأنهفلا،قبلهاأ"هأذقطالبعثةبعدضووويةالعصمةأدطيوىوبعض!م

عنهمالقوآنذكوهبمارأجمهمعلىواسيقدلوأ،منهمصدووهااهتناععلىدليلى!ل

ناخصوصأفيها،نشعأواالتيبالبينةهعذووونالأنبياءولأنكبيرةأنهيفيدمما
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.ذنوبهنهموقدتف!ذاالوتجت،هذاهئلىفيمنهمأحط!أيكلفلمتعالىاثه

أكنوبمنإليهمنععبفماضها،هدصوهينيكونجرنلافإنهمبيفتهيمقيشعاثعة

عندالمعووف!طهوالقولطوهذأبعدها،لاالبعنةقبلىأنةعلىيحملىالكبيوة

الجمهور.0

لآنوالمخعاو،الأحسن!وإليهوهلنارجحناهالذيالأولىالىأيولكن

-اثهعنايةمحلىيكونجوأأنبدلاأليهمليوسلهمخلقهمناذيصطفيهمالذين

نأعلىالقادووهوالكبأئو،منيعصمهمأنعلىالقأدوفهو،وحيفظهمعبحانه

-!ث-محمدلسيدناذطئأح!وكماالفصماد،هنالبيفةفيهافغمسعتهايجنبهم

قدرهتنقص!!كبيوةصغيوةثلهنو!اهبيثته،نقائصكلهنحفظهقدفاطة

الكريم.

التبليخهوواحيدثيءفيإل!البعثةد!عبمع!وهينصربانهمالقولىأهأ

51عد،وماوالنسيانوالخطأالكذهمبطعنفيهمعصوهونفانهمتعألى،أثهعن

الكبيوةيوتكبالذيالوهعولىلالنسىيد،!ر!ف،عظمعصوهينغيرفهيم

الوسولط.منوقعفإذأالنماسرر،تكريممحلىيكودقأدطمحمالطالناه!علىويحوه!ا

العصمة،علىالدليلىفيهوكمافعلهفيللناس!الترخيع!فمعناه،حرأمأمر

و!نسعونبالبرالناس!يآمرونكيفإذ،عليهمحرأهئمايكودقأنيععحفلا

أنفسهم؟

والفسيال!:ال!عهوعنعععت!م-د

يسقحيلىفإنهوالنععنيان،السع!هومنعمعمتهمهسألةفيالقحقيقأما

كماأنشماء،أوخبوأكانسعوأء،بتبليغهأهووأفيماوالنسيأنالسهوعليهم

وأقامفلانأبأدطكالإخباوبلاغي!يربخبوالإخباوفيالعمعهوعليهيميستحيلى

حضو.فلانيأأن

الحم،لبيانفجائزالتشريعأجلهنالبلاغيةالأفعالطفيالسهيوأما
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القولط.دلالةهنأقؤىالفعلىدلإلةإذ،المتقدمأليدينذيحديثفيكعما

فيهسقحيلىو!فأ!علألهوجوعصرهينالصوأبمخالفةوهووالنسيان

المنسوخنسيانأما...فعليةاوكاشتقوليةتبليغهاقبلىالبلاغياتفيم!قح

نسخ.قدهادامالتبليغبعدأويتقورلمدامماالتبليغقبلى-هخهمفيصح

وهأومعنىحعممئماإليهالدعوةيغافيعماالأنبياءيعصمفالدة:وبالجملة

سمديد.صرفهوذلكغيريقالى

الأنبيياء:!عمةعدمتوهمشعبهـاتهـ-دفع

باهوو:الأنبياءعصمةعلىيعترضوقدهذأ،

أنهيفيدبماعنهألهةعبوالذياليععميانهنآدمهنوقعها:أحىط

عليهفتابدسئهاجقباهثم،فغوىوئهآدئموغضى!:تعالىقالىحيمث،كجوة

كبيوة.اوتكبأنهعلىيدلإدطوالتوبةفالغوأية،(وووى

هيالسلامعليهآدماوتكبهاالتيالمعصيةهذهبالطذكعلىوربحاب

الظاهو،حيثهنمعععيةصووةثنيجاءتد!قهي-أيضووئةمدصية

هذهتعمرأدنأحبتعالىة!اأدن:ذلكوبيانذلكفيهعصيةلاأنهاوالحقيقة

وأب،ت!عالىافىأموآدممخاليفةليذلكالوسيلةوجعلى،آدمبذويةالأوض

لهوسوشولماجغته،وسكنىاطةهنالقربيفقدلاأنالسلامع!يهآدم

أدطووعهفيوأدخلىهنها،الأكلعنأطةنهاهالتيالشعجوةهنبيألإكلإبليس!

،ةف!جلافيخألدأيجعلههنمااكطهلأنالعثعجرةهنالأكلعننهأهإنما-ا*

الشجوة.هنفاكلإبليعع!آدموصىق

المقصود!بلى،اللةهعصيةهنهالمقصوديكينلماليشجوةهنآدمفاكلى

يغضبلمتعالىالهةانثمبمحععيةليمعىو!ذا،الهةهناليقؤبعلىالحفاظ
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هيالمعصيةهذهأنقلناولذلك،يحبهها،تحققتدلأفهالأكلهذا.هن

حقيقية.وليسمتصوويةمعصية

عليهسيكودطهأتصووحقيقيةلصووةحكايةآدمهنرقعفماوب!

تعالى،أدثة،سضةبدمنهلاأهووذلكالدنيأ،حياتهفيسيلاقيهوماالغوع،ذللث

لكغه؟ةالظاهيو،فياذعيعىوإنفآدمتبديلأ،اثهلمممنةتجدولن،عبادهفي

الباطن،فيهاهووأنه:الصوفيةبحضقالىحتى،الواقعفيهغهبدلاهافعلى

حسمن.وذللث،ا!لكالشمجوةلأكلتهغهكعتلو:بعضهموقمالى

فيأبليعم!أتاهاحواءحملتلماأنهامنوحواءآدمإلىنسبمأ:ظني

فلما،بهيمةبطنكفييكونأدطأخأفأنيلها:وقالىشرفها،لاصووة

ثانيأ،إبليس!فاتأهاحقأ،جمهيمةتحملىأنهاوظنت،قولههنخأذت،أثقلت

"عبسدالحاو!ط!؟بمعميتسميهأنصمافأفولدتلكدعوتانلها:وقمالى

ولدهاسعمتولدتفلما،نرضيآدمععلىالأهووعوضتفرضيت

هو!:تعالىقولهيشعيرذلكوإلىأبليس!،أسعم"والحماوث"--عبأ!لماوث

تغشماهافلما،ا!يلإليسكنهنهاؤؤتجيهاوجغلىواحد؟تض!هنخلقكمالذي

صالحأأسغالننوئهمااذدعؤاأئققتفيلمابه،فصوبتخفيفأحلأحملعث

كبيوةوهوشعوكأ،ام!لعفاثهسمىفقدالإية،!1)(المثمأكوينمنلضكوتن

بلاثمك.

:وجوههنهذا!كن:الجواب

"لمحصى"الواحدةبالنفععولوالمرأد،كلهمآدمليبنيلالقريمث!الخطاب-أن1

جنسه:منقصىؤوججعلىأنهؤوجهاأأهنها!معنى،القبيلةوأس

!عالحأأتأهما!فلما:قولهوهعنى،!خلقهاأنهلاقوشية،عوبية،

981،591فعرالأا0111
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!بعبدأبنائ!نماتحعميةفيباللةأشركاقدأخهماآتعاهما(نيشوكأءلهتجعلأ

لهجعلا!:تعمالىقولهفيالضميرفليس!،النح!المحؤى!وعيبدهفاف،

قعىإلىوأجع!وبلىوحواء،آدمألىواجعا!آتاهميافيماشعوكماء

قويش!.قبيلةوأهى،وزوجه

اه!يفليس!ذكربتالتيةص!قلاولكنوحوأء،آدمالموأدأدطفوضولعلى2-أنه

يسمياوم،يعوفانه!لهقنكوأجاءهماإبلي!صلآلن،باثهالاثرأكمنشيء

الشعوكبالصعوكالمرأدوأنما،الألوهيةفيهنهماأضرأكأالتسميةنجىهأبول

أدطمع،الحارثعبدأبنهمابتسعميةوضيماالعووةفيإنهماوهو،الععووي

لأسخو:وجلىقالىفلوو(لا،وهعنىلفظأوحدهذتيكونأدطيجبالجودية

بهلمجغتوالاألطلهماينبخيكالننعمكلا،!وبمأ؟يكولطهلىعبدكأنتي

بجويمةليسالخطاولكنلهما.تعالىأدثهدعاالذيهوأنهفيولصدقاه

نؤأع.بلا

آدمأولادعلىيعودشركاء(له!جعلا:تعالىقوليفيالضمير3-ان

أعادولمنما،أولإدهممنالميخاطبونهمالشركاءجلىفالذيوحوأء،

فيقالىولهذأ،وأنئىذكوؤوجينهنالأولادلإنالمثئ،بلفظالضمير

أدطتعلمهطيأومن،الجيماعةبواو!يشعوكودطعماالهةفقعالى!:الأيةآخو

بعدها.ولاالبعثةقبلىلاكبيوةيوتكبلمآدم

قالىأنهمنالسلامعليهأبوأهيمإلىتحالىالثةنسبههأظق:

كانوأفلومشعرك،أنهيقتضيهذأوظأهر(؟"(وبي!هذأ:للكواكب

!ثوووه.ذلكإبرأهيمقالىلماالنبوةقبلىوالكبائرالشمولثعنهعيعموهين

سخيفة.

.78-76لمالأنعام111
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عباوةبأبلخقوههعلىالحجةيقيمالنيريدإبوأهيمأن:راسلىاب

الدلعلىسعماعإلىليستدوجهماعققادهمفيجاوأهمقد"ف!نهبمان،اوأحسعن

التغيرلهعوضورلمأيزعمولنكماإقأ،كاندوأنهوهو،!مذثوهالذيالقأطع

ماعلىوأفقهموقدأبدأ،يتغيرلاإقأيعبدإكاوأنهحالى،ألىحنمالىهن

بطلالطعلىالحجةقامتأنبعديدعيهفيمايوأفقوهألطالحقفمنيؤعمون،

..ن!عذيها

تحيكيفأرنيوب!:قالطأنهمنأيفعأإبوا!يمإلىنسبهها:وأ!

الثهقطىرةفييشعكإبواهيمأنالظاهوبحسععبتفيدف!فها،الأي!ة!؟"(الموق

كفر.تعالىالثهقدوةفيوالشمك،الموقإحياءعلى

لمالمخلوقاتهنوغيرهإبواهيملإن،لهقيمةلاوا؟أيضأالإيوادوهذا

علىقادوافهبانيجزمكانوإن،الموقالثهاحياءكيفيةأليقينعلميعلميكن

قالىتؤهن!أولم:بقوليإياهأدذسؤالطعنأجابتهبدليلىالموق،يحيأدط

فيالحيرةهينعندهكانتالتيالغفعطنيةالحالةلأن!قلبيليطمئن-ولكنبلى

أفهتفيدوالأيةذلك،عريتصوووكيفبها،بالعلتسكنالموقأح!ياءكيفية

وبيهيخماطبهك!الطواذا،وقدوتهبيعظمتهوعالم،إليهيوحيالذيبلإتههتصلى

أدطصرمنالكيونيةالدلائلىفيبالغظوالمكلفينالإخرينحمالىهوفما،فيهشعاكئما

لامماالحالةهذهفيإبوأهيمإلىالتكذيحبنسبةأنفمك!لبوبهم؟!يتعصلوا

له.هعنى

قومهعلىكذبأنهمنأيضئماأبواهيمسيدناإلىبع!عسنها:!ظ

(2أ!كبيرهمفععلهبلى!:لهمقالطفإنه،آلهتهمتكسيرفعلىعمنسألوهحين

.268لمالبقرة11"

.63/الأنبيماء12"
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يقولودط،كما،العغكبوفبجكاهنأوهىالإيوأدوهذأ،فغلىالذيهوأنههع

هنعليهيترتجطهاباعتباوألامذهوهأكذبأيكونلاالوأقعبغيرالإخباولأن

الوأقع،بغيرالإخبارهنشعوي!فغرضكانإذأأهاالمساوىء،

بلاغةيكودطبلىكذبأ،يكونلافإنهالغوض،ذلثعلالقوينةوقاهت

كالتعويض!.،ممدوحة

بهم،وسخويةلهم،توبيخأإلاذلكلهمقالىهأإبوأفيمأدطوظاهو

إلاالألهةأتلافعلىيقدووهن،آلهةالأصنامهذهأنيعققدونحيث

يويدهالذيهرهذأعاجزأ،إقأالناس!يعبدأنيصحوهلىكبيوهم؟

بغيرالإخباوتعمدأبواهيمأنفرضررومجلى،عليهقائمةوالدلإئلى،إبواهينم

عليهيتوتجطلملأنهكلا،كبيوة؟يعدفهلىذلك،يقصدأنغيرهنالواقع

الكوأهيةوهوالخير،إلاعليهتوتعبكالماصدقو؟لوبلىالمفعاو،هنشيء

لإبراهيموليعع!عبادخهم،عنوانععواف!م،فيهموالشك،للآلهةالكبيوة

.؟الأوثانعبادةعنرصوفهمهدايت!مشوىضض

القبطي،قتلىأنههنالسلامعليهموسىألىأفىنسبهمأ:ولدس!

،أ؟،(نفسيظلمتاني!وبوقالى::المفعيطانعملىهنقتلهانوقألى

!لعمدأه!تقأنهيفيدوذلك،12أ!الضالينمنوأناأذأ،فعلقهاوقالى:

خطأ.

وكزأنهوهوتعألى،اذقعمههاهوهوسىفطهالذيأن:با!أر

ييدهيجمعأنهوأو،بضوببيده!دفح!هعغاهاللغةفيوالوبمؤالقبلإ،

ألىتإلىتفضيلاالحمالةبهذهالضربةانوبديهي!ذقنهعلىبيأيضىبه

حيوانلقتلىتكفيلالأنهاإنسمأنأ،بهايقتلىأنصاحبهايقععدولا،عادة

.15،16لمإلقمعص11)

.20لمالعثععرأء12)
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بالهراوةيضربقدالذيالإنسالطققلىعنفضلأكالأوشب،ضعيف!صغير

يمت.ولمهراتالكجيروبلحجو

بينعادةيقعهأ!وهوشىفعلهالذيفيكودط،كذلكذلككالطو!اذا

هتعديئما،!عاحبهيكنلم10أذصغيرذشبوهو،الخفيفةالملاكمةهنالمتنازعين

أوأددانماشهوي،لغوضولا،لنفسهينتقململأنههتعديأ،يكنلموهوسى

الوبمؤة،بهذهالوجلىقتلىيودولمهظومشميعتههنهؤهنلرجلىينضعرأن

،وهاتفتاثرهويضأ،الظعبضعيفكانوكؤهالذيالقبطيأنأتفقولكن

.كبيرةغيروهوخطا،القيتلىأ.ل!لهذأهعنىولا

هنوهوفعلهوأنه،العثعيطانعملىهنذلكأنهنهوسىقالهماواهما

يلرمهن؟و-فعلهعلىتوتمببماالكويمةنفمععهتأثوهنناشعىءفإنه،الضالين

هذههثلىفيالقسعاهحلأنوكز؟وهو،هغهوقعالذيالصغيرالعملىعلىنفعععه

أئوأ.أنفعيكوفيقدالإحوألى

وخووبهفاسقغفو!:تعالىقولههندأودإلىأدكهنسمبهها:ولول

أدلةفشهجويمةاوتكبأنهعلىيدلىوهذا،؟1(ذللثلهفغفرنا،وأنابواكغأ

!ها.فاستغفوبها،

الناسشراوهنوقومج!ايليق!لخبيثةقصةلذلكالحشمويةذثووقد

القائدلذليكوكاناوويما،اسمهقائدلدأودكانأنه:وحا!الأنبياء،عنفضلأ

الحوبإلىيرسلهفاخذبل!قيتلىهنهيت!خلصأنفقيصدداود،فعشعقها،جميلةأهوأ-ة

فيعغهاللةقصههاأهرههنفكالطؤوجه،فأخيذ،قتلىحتىأخريبعدموة

الخ.خعممينصووةفيهلكيناوسالطهنالكريمالقرآن

قدأدثهلآدطعنها،اللةكتابيقنؤههكذوبةالقصةهذهأن:وألمجىأب

.24،25لمص11)
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أوتيوأنة،أواببأنهوو!عفه،اه!مجأوالمداثحبأجلىالأيةهذهفيدأودأهتدح

الفضائلىاعمال!لكلىجاهعأسمالحكمةأنوبديهي،الخطابوفصلىالحكمة

سخيفةبوسيلةقائدهققلىإلىفعهوتهبهتدفعأدطبمالحكيميليقفهلى،الإنسانية

بألدناءة،عليهلحكلالنأس!هنأحدفعلهلوهذاإنألاأهوأته؟،فيطمعأ

ضوبحعطهذاالط،الحكمةالدةيؤتهعمنفيضلألها،حدلاالتيوالخسةوالصعوه

المحالى.ضروبهن

البلاغةفيالأعلىالمفلىهوالذيأذكقابفييفههأأنلأحديليقو!لى

يمدحأن،الكمالطبمواؤينووؤنهالقولطتنسيقفيالكبوىوالأية،والفصاحق

أنعنيستنكفطلافعوهأ،ثعهويأكونهمعالعاليةالمدائحهذهبمفلىشمخععأ

لهوذلكأدطبزوج!؟الاستحتاعفيطمعأعغهي!اضلىاليذيقائدهققلىيقصد

كفير.نظوألىيحتاج!لبديهياليقصةهيذهفكذب،المبينالبلاء

أموين:ىل!تحيفإنهالأيةتفسيرأها

ليكودطحوسمهيكزأدطرأىوقد،النأسبينيقضيكاندأودأدطالأولى

ذلكفكان!هلكهوشمذذنا!:الآيةفيتعالىقالطكماللأعدأء،أوهابفيه

،القوةيوهبودطضعيفةقلوبلهمالذينالغأم!بينالقضاءتغطيلىفيسببأ

لمابمثالطنظرهيلصتانتعألىاطةفاوادقضا!يأهم،عرض!منيتمكينوافلم

،الضعافالناسىوت!عم!عنوالترفعالقضاء،إهمالىبصمبعبيقعأنعساه

صووةفيملكانفجاءبالمسجد،يحدقونوالحوهوربالمسجدهوجودأفكان

فيتعمموعقععتهأحدهماهنلماهعمعولهذاالخ،المحرأبوتسووواخصمين

هذهألطداودظنالملكالنماأنصرففلما،الخ(طلملثلقد!:وقالى،الحكم

وبه+فاستغفر،فتغة

القضماء،أمرعنال!غظةومن،الحكمفيتسرمكلههنكأنفمالإستغفاو

ذنب،فهو،النبوةبمقاملإئقصهولهكاإنما،يخفىلاكمابكبيوة،ليس!وهو
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تمثيلالغوضلألطهعديد،!رللملائكةالكذبنسعبةهنهذأعلىيويوهما

فيقيمتهلهالعورةهذهبمنلىتمثيلهاأدطفيويجكاولاهؤئوة،بصووةالرقائع

الأخلأقيةالمبادىءهنو4أدطالغاسى،هنبعدهيسمع!اوهندأود،سيدنانفعع!

عليهتوتبإذابلى،إطلاقهعلىهذهوهأمجونلاالواقعبغيرالإخباو"أن

لذأت!،هقصودأليعع!أنهعلىقوينةت!اتأو،!عام!غو!كئالأأو،هعليحة

.الأحيانبدض!فيضووويأيكونوقدكذبأ،يسمى!لف!نة

هنجماعةتسووهوتددأود،قصوهوالمحوأبأن:الثانيب!ا

الخصوهةهنهماثناناختوعهستيقظأوأوهفلما،السرقةبقعمدالل!عوهى

حلمهاخقباوفقغتهوهحنىبهم،الظنوأساء،منهمفؤعأنهعلىالمذكووة،

عفافلماعخهميعفوأو،القدوةهعبمالعقوبةيقعجلهمفهلى،هنهمخافحين

لجيفولهمأستغفر؟وبهأ،فاسعتغفروهعنى،الحلغايةقيأنهعلىبوهنعنهم

شعان!وكعماأفى،عذأبحطمنعليهمونجوفأالهة،خلقعلىشعفقةحمم،

الوجيمة.الإنبياءقلوب

الغسعاء،بهاالموادوليمع!،حقيقةالغغمبالنعاجالموأدأدطت!علمذلكومن

أنبيائهسائوعصمكماهنه،أدكهحمأه،الفاضحالذنبيوتكبلمد!أدوأدن

ووسعله.

سعليعان،قتئا!ولقد:بقولهسعليمانعنتدألىافهقصههاظ!كا:

سعليمان؟نالإيةهذهفسوتوقد،11)1(أناتجطم!ثتجسعدأ،كويحعئهعلىوألقئنا

!لفكمانتمحاوب!أ،هلكأوكانأباهأ،ققكأنبعدأ!ج4تؤبأهوأةهولعأكيالط

صووةكلتم!ثالأالجينبعضلهفعمنعوالدها،علىالبكاءهنعينلهاتوقا

سليميالط،ستفيوخدههاهيلهتسعجدوثاشت،نفيصعةكسوةفكستهأبيها،

فقالطيدههنانتمفعمعقط،والويحالج!بهيسعخرخاتمسليمالطيدفيوكان

.34لمص11)
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علىليقعدفلاةألىفخوجص،،*األىفتببذنبكهفتونانكآصف:له

ذنبه.لهاطةفغفر،تعالىأثهألىتائبأالتراب

هنوجريمة،فيهشكلاكذبالقصةبهذهالأيةتفسميرأدن:والجوأب

الأنبيأء.هنلطنيلىافىكتابتفسيرقيالحمعمويةأدخلهاالتيالجرائعم

ليلة:قألطسليمانأدن:حاصله،صحيحبحديحثفسوففقدالأيةأهأ

*اسبيلىفييجعاهدبغلامهنهاكللتاتي،ؤوجاتههنأهوأةباوبعينييطوفأذ4

ناقص،بغلامجاءتمشهاواحدةسعوىتحملىفلم:الكهشماءالط:يقلىولم

الذيهوالملكإنوقيلى،يديهبينكوسيهعلىوإلقته،القابلةبهفذهبت

سليمالط.فتنةفهذه،اطةشعاءإنقولطتوبمههنربهفاسقغفو،ألقاه

هنليس!فإنهالبشر،لطبيعةخاوقأيضأالحدشطإدط:بعضهمقألطوقد

الزمنإنثموأحدة،ليلةفيأموأةاوبععينالوأحدالرجلىياقيأنالممكن

ياتيها،ئم،أخوىفوأش!ألىاموأةفوأشهنالرجلىينققلىأدقيحغملىلاأيفعأ

اهرأة.هماثةوقيلىسبعونالوواياهمطبسعف!وفي،موةأوبعينألىوهكذ-أ

بالفعلىأتاهنأنهفيهوودقدالحديثأنوالجصأب:

هذأوأحدة،ألااتأهنممنيحملىولمافه،شعاءإن:يقلىلمولكنه

فيالمعتادةالطيعةعنيعنمذمنالغاس!هنفإدطأخرىجهةوهنجهة،هن

أذاالسودأءأنوالمعووف،هعثعقةبدودطكثيوأالنساءيأقيأنفيمكنههذا،هثلى

أدنعلىنؤاع،بدودطذلكيفعلىأنيستطيعفإنهشمخعولفيامعتحكمت

جاهلىإل!ينكؤهلاالذيللحس!هعأدهة!إنكاوهاكنيرةخوأوقلهمالأنبياء

ول!الأوض!فيشيءيعجزهلاالذيالإتهقدوةإلىونسبتها،الكأئناتبطبائع

السماء.في

وودوهاوبعدها،،البعثةقبلىالكبائرعنهعصومودنفألإنبياءة!بو

داود،قصةفيكماله،اصلىلاهكذوبإمافهو،إليهمالكبائونسبةمن
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177الوسلى!عفاكط:الثالثالفعلى

أنهعلىمحمولطأو،هوسىقصةفيكماالخط!أ،علىمحمرلىوأها،وسليمان

.آدمقععةفيكماظاهوأ،هعصية

والأخرينالأولينسيدمحمكسيدناإلىالذنعبنسبةهنوردهاوأها:ظس!

ئبوتمعناهفليس!أ؟،(تاخروهاذنبلثهنتقذممااللةللثليغفو!:ت!عالىقولهفي

وبهعندهغؤلقهة!رل!إعلالق،عليهسبحانهاذلغعمتعدادهوبلىله،ذنب

أعدائهعلىونععوههكةلهفتحقدسبحانهأنهفكماوالأخرة،الدنيافي

-فيضرةحجوكانوأالذينالأعداءهؤلاءهنلهومحنعزيؤأ،نصوأالأشعدأء

الإنشمانكانولما،الأخوةفيعفدههنؤلقهوفعفكذلكأذ،إلىالدعوةسبيلى

هناؤلىتنقع!أدطشعآنهاهنوالذنوبذشب،مغهيفرطقدأنعععانأكوفيباعتباو

فهيهنهذنوبوقوعفرض!علحتىبأنهتعالىاذبشره،الجنةدوجات

علىالأخرةفيعؤيؤالدنيافيعؤيؤو!ف،الأخرويةمنؤلتهفيتؤثولاهغفووة

أخبرهحينذنبهنهيقحلمأنهتوىأل!،فيهلاخفاءوأضحوذلك،حالطأي

وقوعفرض!علىهعنأهأنويحبفلاالمقاخو،ذنبهلهغفوقدبأنهتعألىأطة

هنالغوضفإن(ذنبكمنتقدم!هاقولههنقبلهمافكذلكذنب،

عليهأيؤثولاثابقةالأخوةفيالوفيعةهعؤلتكأنوهوواحد،شيءالعباوة

بالنسبةنهافي،الأخرةنعيمعنالإقصاءشعأفهامنالتيالذنولمجطحتىشيء،

العالمين.وبمنالقوبوغايةوالوضا،الحبهنتهىوذلكتؤثو،لالك

له.عبأدةوأك!ثوهم،تعألىالهةهنخيشعيةالناسأكزكان!أنهعل

وكالط،بالعبافىةنفسمهوبحهدالليلىيقومكيمانأق:هحغاههأالبخاويووىفقد

إلىأحوفيونحنكيفيط،:لهفقالوا،عملهفييقليدوهالنعنأصحابهينهي

وماذنبكهينتقدمماللثغفرقدبأن!أنجولئىتعألىاللةلآنهنك،العبادة

تقديرأوأكثوبمعمالكههنأتربك!مأنني:والسلامالصلاةعطيةلهمنقالطتأخو؟

ولقدعليكعم،يعثعقكماعلي،يعثمقلاالدجمادةمنأ!لهفماوجلأله،لعظصه

-:.2/ح!اإ؟)
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بقولي:المعنىهذأعهتصيويالأبالشبيبئعنر

لإسلاميةالعقييا

الأعضماءللحطبسأدةفصعطتقلبأالهدالمجطحسد!تفهأذا

لهوأخلع!التقدير،وفنرهـحش،المعرفةحقوولالإنسأنعوففإذا

بخدهةيتلذذالحعبيبأدطفيويبولا،نفصعههنمحبتهتمكنتالإخلاصكلى

وتما!اللذةكمالطفيهايجدبلى!بأ،ولاهشمقةفهايجدفلأيحب،هن

بأنالقولطونستطيع،عملىعليهيشقولابضرو،بدنهيتائوفلا،السعادة

وهكذأالمقربينسيئاتالأبوأوحسناتب!ابهن-!-لمحمدبلخسبةهذا

منهراءفإنه،الذنوبمن!الصعلامالصلاةعليهأعداؤهإليهنسبهكلما

بينهثلأكاذتالتيوطهاوتها،الكويمةنفسمهبقيدسييةىل!جلاهغشعوءةالقولأ،

سليهوبعدهاالبعثةقبلىنقيعةكلى!عهنوهعيبكلهن!وأو!فأدداثه،

+والسلامالصلاة

ووجدك!:تعالىقولةمنبعيض!مبهأستدلىمماالباطلةالأوهاموهن

والسلامالصلاةعليهفإنهظاهر،البعثةقبلىالضلالطلأنضالأففدى("؟(

ومع،هعهميعبدهاهربيهطألبأبووكان،الأصنامتعبدفاسمدةبيئةفيكالط

آلهتهم،وعلىعليهمنأقئما،عغهمبعيدأ.والسلامالععلاةعليهكأنفقدذلك

هنعملىفييخالطهمولم،المجونمجالسهنمجلسألهميحضولمأنهحتى

يكونأنمنلو!أنهلاكهذهبيئةفييكونهنأنعلى،اليفوضىأعمالى

فالوحي،وبهمبنفسهيصنعهماذأيدوكلاطويقه،فيضالأأهره،فيحائرأ

فيالسبيلىهنيسلكههاألىوهدأههعهم،يعملىهاإلىأوشعدهالذيهو

نأبعد،ذلكسعوىالأيةهنيفهموهلىالنودص،إلىالظلمافهنأخواجهيم

صغئمايحطمولمالععغو؟،ؤهنفيحتىطالعبأبيبمربيهيتأئرلم!أقشت

كانوأالتيمجالسعهمهنمجلصعأحضرأنهشتأنوبعدقط،أصناههمهن

.7/والضحى1("
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فاين،ا!يفوقعمايدليفلمأفوم،عليهألةفألقىوالتفاخوللهريتخذوخها

.المضفون؟!الأعدأءيويدهالذيالضلالط

كتعدد.اليضرووة،اقضضتهابأهوومخصئماالوسولطيكودطأنيعمحنعم

،ا!سفذالدعوةأجلىمنوكالط،بالوجيكأنذلكولكن،!ك!الغبيؤوجات

التشعوييعيغقلننعععاءإلىومحتأجةبالقباثلى،الوبطإلىمحتأجهالدعرةلأن

أنهعلى،أوبعةهنأكزيتؤوجألطلهاثهأباخذلكأجلىفمنبهن،الخأص

تغيدلقانولاتعد،هنالنساةلكيجلىلا،:لهقألطحيث،نج!أخيوأقيده

لكلىلأنالموضعوع،هذأفيأهتهآحأدمنأتلىهوفكابط،1)(أزوأجمنبهن

على،والسلامالصلاةعليهبورفهشعاء،بمنولبدلهنأوبعةيحؤوجأنواحد

وهسوبيننن،العدلطب!قاهةهقيدالإسلاهيةالشعريعةفيالزوجاتتعددأن

بهأرلىوهن،شع!وتههعلىالتاموالسلطالطالمطلقةالغلبةلههنعلىألاهتعذو

بينالعدلطاقاهةيستطيعالذيوحدهفهو؟والسلامالصلاةعليهالوسولطهن

عاقلىيسضطيعولن،والسملامالصلاةعليهبينهنجم!كاللاتيكحيوأ!ت،نعماء

كالنالذيوهوكيف!العنعهوة،لمجودالنعساءهنأكثر!ررالنبيأنيقولىأن

البشو؟وإصلاخوبهبعبادةهعصغولأكالطالذيوهوالجوع؟هنبطهيععميعب

فهلىوبه؟رسال!ةوتبليغاليدالمثمؤونتدبيرمنلحظةيفوغلاكانالذيو!هر

يعددلمفإنهكبلا،،لئسعاء؟بأهويعئىأفييصحالحالىهذأعلىيكعونالذي

إليه.أشوناالذيوهو،هعنويلخوضإلاأؤرأجه

ه!وفىةولايمست،الإنسمانيةالفطوةتقتضيهث!انويأموي!فالشعهوةأهما

والسعلام.الصلاةعليهله

؟هريخبوولطفقلر،الدنيويةالإهووفيالخطأهنمعصوهينالأنبياءوليمم!

مكاهه.فييئموفلمالنخلىتأبيربعدمأصحأبهعلىكإشعاوتهخلأفهيظهو

.52لمالأحزأبأ؟؟
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:لنيوة1وطض-6

الإسلاميةالعقبة

:!للغبوة*ااختاوهمفيمنتواذوهأيجبشرعيةشروطهناك

فيولو،الوايوقوةوالذكاء،العقلى،وكحالى،والذكووة،والحوية،البثري!ة

حينألاتباعهن!فوكلهن-والسلاهةالسلام-لحيهماومحعسكعيعىالصبا

الدنينة،والحوف،المنفرةواليعيوب،والفظاظة،والغلظةالأباء،كزق،الغبوة

كالحجاهة.

أوسلىالذينمنبهاالمبعوثالمثعويعةبأحكأمأعلمكوقيشعترطكما

أليهم.

نبيأاثهيبثأنجوازعلىاتفاقهمهع-البلوغأشتواطفيوأختلفوا

الوتجوع،ألىالراؤيالفخوفذهبوعدهه،الوتوعفياختلفوامهنكل-أويغص

علىالإيتينوحملواوآخرودط،العربيأبنو!د4،ومحعسعيعمىبنأيتيهستدلأ

بالفعلى.لهما-حصلىلاعمالهماحصولهمعيجعبطعماالإخباو

كل:ألىيئبمنر-لا

ووسلهأنبيأذ4ألىوحيهبحملىي!قوبمهنهلائكتههن*اأختص!لقل!

العوحيهللثيقومألطالإمكأن-وفيالصلام-عليهالأعين"جبويلى"لثص

طلبلق!بلىنبي،أووسولىإلىحاجةصرهنهباشوةللنأس!بالضبيخ

وقالىفذيوأ")؟(معهفيكونهلكأليهأنؤلط"لولاذقالواقبلىهنذلكالكافوولط

عؤافهولكنوبنا!نوىأوالملأئكةعليناأنؤلىلولالقاءنايرجونلاالذين

عنتكاثعفاالسماويالوبىبهذاالمفاهيمهذهبتصحيحومعوليإلىيوحيوجلى

لهىلقولط(2أ!كبيرأغفوأوضؤأأنفعيعهمفياسقكتووألقد،تعالىبقوليظويهم

ذأئؤهنوأأنمقخخلناسقوط!هنهموسول!لاتباعاستكباوهمبيانفيسبحانه

.7لماليفرفان(1)

2؟لمالفوقان!21
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.إ؟،!-ألوعهوتعئرأأطةأتغعظقالوأأدطإلأافدىجاةهم

أوسعلىلوالملكبآدطءالجويالمطلبهذاعلىودهفيسبحأنهيبينكما

إليه-القجانص!وألاطمئنالطليتمالإفصمانصووةثنيالاظ!ووهطلاح!تسالإلي!م

ليبينقومجهبلسالطألاوسولطهنأوسلنا!ومابلسانهمولين!طقلقائه-وإلى

.!2"!مهل

وحيغند،الملكأصلهكأدطلوإنسالطإلىتحولهمنبدفلاوذد!

ال!معابق.الدورإلىالأهوويحودلأهنا،ملكأإليناالمرسلىكالطلو..سعيقولون

وللتمثعناوخلألجعلضاهضتكأولوجعلناه!:تعالىبيقولهلكريمالقرآناجاءفلذلك

مطمينينيمعنمودطملائكةالآوض!فيلوكأدطقلى!سبحانهويقولط!3)(يثيصمولنماعلي!م

وسولأ(.فنكأالصعماءهنعليهملنزلفا

ملكألاالبشرجنعسمنبعثموأالومعولطيكونأنهنمناصفلان!و

آخر.خلقأولاجنأولا

.49لمءسوأ!لا11؟

.9/نعاملأا21)

.95الإصرأءلم131
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أجصىأ+.صى-أ

الملبئة

:1!عجؤةيفقى-1

علماءعندوهيالغيرفيالعجروا!ظأو!والأعجاؤهنهأخوذةالمعجؤة

موأدهوفقعلىالنبوةهدعييدعلى*ايظهرهللعادةخاوقأهو:اليعقيدة

هذأهن!لو.ةضوا!عملاعدمهعبمالقحديميقيوونأ،دعواهفيلهتعديقأ

القالية:الأهووالتحريف

للنبييدفلا،الإنسانفعلىهنوليسمعتتعالىأذفعلىهنالمعجؤة1-أن

يديه.علىجوتقدكيانمتوالطفيها

العلميةالقوأنينلكلىوخاوقة،الناسأعتادهلمامخيألفةتكون2-أن

والطيدمة.

هتأخرةولاعليهاهتقدهةتكونفلا،النبوةلدعوىهصاحبةتكودط3-أدط

عنهأ.

كماهعجؤةتكون!لالدعوىخعالفتفبمان،النبياطىعوىهوأفقةتكرنن4-10

أذاأوهنلأ،كالبحرمجوهفانفلقالجبلىهذاانيفلاقصدقيآية:قالطأذا

فإنهالغالم!أيياتصدقوهلا:وقالىفنطقالحجوهذأنطقصدقيآيةقالى

.كذاب

فكراهةولييدعلىظهوتفبماذأالغبوة،هدعييدعلىظهووهايكوننأ-5-
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لإسلامجةالعبد،ا

الألوهيةهدعييدعلىأو،فمعونةصنمالحوجلىيدعلىأوبمؤةوليعست

هعجؤة.وليعستفاستدواج

هعجؤة.فليسالنبوةقبلىالخاوقو!ظن!ف،الضبوةادعائهحمالىبخون6-أدط

يكونأنأهاوالتحديمعاوضتها،عدمهعبالقحديهقرونةت!بط7-أن

-!-أذأالوسولطأصابعبينهنالماءفغبعالمقالى،لجسالطأوالحألطبلسان

المقألى.بلسالكالاالحألىبلععالنالتحديفيهذجدبظروفهأخذنأه

للمعجؤة.ثمووطأالمذكووةالأهووهذهوتعقبوهذأ،

وغيرها1طعجؤةبينفىق2-1

والاوطص:افيةبينالفرق-أ

نبيأ،المستضلىفيشختاوههنيدعلىاثهيظهوهل!لدأدةخماوقأهرهو

*أدينهنأليهالناسسيدعوولمأ،أليهللأنظارولفتأأطي!متوللوسالةتأسيسأ

بالوسالة.تكليفهقبلىمحمدلنبيناالصامك!ظلالط

بالوسالة.التكليفبعلىتكونفإنهأالمحجؤةأها

2:والكوأهةأبحزةبينالفرق-ب

عده-ريغالعملاحظاهوعبديدعلىالهةيظهرهللعادةخاوقأهوهي

.النبوةهدعييدعلىتظيهوفإخهاالمعجؤةأمحما،لهأكراهأالنبوة

والمعوت:افيةبينالفوق-جص

العوامبعف!هنالحالطهستوويدعلىاثهيظهرهللحأدةخاوقأهوهي

صلأ.شدةهنلهتخليصأل!لغبوةهدجغير
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،185أ!ؤة:الوأبحالفمل

هعالنبوةمدعييدعلى!وللعادةخاوقي!فالمعجؤة:أها

به.التحدي

والإطنة:المجؤة!نالفرق-د

علىوتاقياليغبوة،هدعنيكاذبيدعلىو!ظيللعادةخاوقأهرهي

النبوةادعىالذيالكذابلمسيلمةحصلىطهنلله،أهانةهطوبهخلاف

الماء.فغاوهماؤهليزادبفوفيوتفلى،ألاخوىفعميتلتمشفىأعووعينفيفتفلىكذبخ

:وألاستدوأجابحؤةسالفرقهـ-

وفقيعلىللألوهيةهدعفاسقيدعليظهرللعادةخأوقأمرهو

قعالب،يفلتهلمألهةاخذهإذاحتىالطغيالطفيلهدإمدادألهخديعةهطلوبه،

إدطلهموأهليييعلمودطلاحيثمنسنستدرجهم!الطاغينحقفيتعالى

اطةكلفههند!يعلىللعأدةخاوقي!فالمعجزةأها،(؟،(هتينكيدي

الألوهية.يدجولمتكسليفهواطاعبالرسالة

يعتبوفلا!أيعوفهكذبهلأدطالإلوهيةهدعييدعلىيظهوقوأندس

النبوةيدعيمنيدعلىيظهولاولكنهله،تصديقأيديهعلىالخاوقفي

النبوةلإن،البهاذبتعديقإلىيؤديعليهانوقالإهوبظهوولأنهكذبئما،

ظهووجوازفيالسببصف!ذأ،فيهمالإلوهيةتكونولاالبشرفيتكون

الضبوة+9هدعييدعلى!ووهوعدمالألوهيةهدعييدعلىانوق

ألط:هوالمختوعاتوغواشبوالفعععوذةوالععحوأبحزةبهقو-الفوق

،قواعدهجهلىلمنبالغظرغريبةأفعالىعلىبهايقتدوقواعدالسحو:

بالتحلم.أكعتسابه!صممكن

أنهاعلىأثعياءالعنعخع!يسوىبراسمطهاأليد،فيخغةوالشععوذة

.الحواةيفعلكماالواقعفيلهاحقيقةول!،حقيقة

.182،183لمالأعواف111
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الإسلأهبةالعفبدة186

المادةخصائع!بدض!هعونجةصظثمفةهيالمختوعات:غوائب

ذلك.ومجروالكمبيوتووالتليفؤيونوالفيديو،كالراديو،

1همجؤة:حقيقة-3

فعلأ.وقتوقدعقلأممكغةابحؤة

حسبومعئرهالكودنخ!لقوتعألىسبحانهأطةفإنعقلأ،مم!كغةأنهاأها

،الأسبابعنالمسببأشطتتخلفأندودطبمسمبباتهأالأسبابفيهاأخذتقوأنينا

هطلقةمشيئقهلأنوالقوأنين،القواعيدهذهأخلافعلىقادوسبحانهواطة

الحقيقةفيلأنها،الطبيدمةاوالنأهوسعيةالقيوأنينوتلكالنظمبيذهمقيدةوصر

الإقية.المشينةجانجطفينهائيأولاهطقآلانسبيأأمرأتكونألطعنتخوج!ل

غوعلاشعياءتخلقالطالإقيةالقدوةاستطاسكةفيفإنهذاتقوروإذأ

الفاسولأعقادهممامجرعلىلتظهوأسبابهاعنالمممعببأتفتقخلفللبشعوالمالوف

مبعوئآكونهفيلهتصديقأالعبييدعلىهذا!لكون،الطبييعيالغاهوشهن

الذيهوالناهوشووتبالكودنخلقالذيأددةلأدط،الخلقإلىتعالىأدثههن

العقلىيحيلههاهذأفيوليسول!وأنين،أوأسعبابر!غهنالخوأوقيخلق

لهسممنعه

السابقين،أدثهلودلىوقعتالمعجؤاهمتمنبطائفةتعالىالثهأخبوناوقد

وأخبوناذلك،و!نميرالقمو،وأنعثمقاقالبحو،كانفلاق،رو!"-دمعحمولردمولنأ

أعينهمبامشعاهدوهاالمعجزاتمنكنيرعنة!اوسولطصحابةمنجموع

وقعتالتيالمحجزاتهذهجحوقدمحمد!،ألهةرسولطيدعلىتجوي

الغبوة.دلائلى،كقابهفيالاصبهافينعيمابو!هلومعولنأ

ب!فيةلإلجان1-حح8

لاقاطعثبوكطوهو-المقواترةوالأخبأربالقرآدط!شماتأزج!عملامن
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؟87ا!زة:الوابما-لفصلى

الدينهنتعبث.-أومألإنكاوهكافرومغكوهابهاالإيمالنيجب-ولذلكفيهشعك

القمو.وانشعقاقوالاسوأء،الكريمالقرآدطمفلىوذلك،بالضرووة

بلىالقطعيفيدلاالآحادبطوي!والفبوقي-الآحادبطريقتجطهاوهنها

يحقبوبلىكافوآ،رب!عيلامنكرهاولكنبها،الإيمانيجبفإنه-ولذلكالظن

ظنيأها،الدلالةوقطعيالفبوتقطعيبأمرإلالا.يكودنالكفرلأدنفاسقآ،

"ادوءواف!بىأقهوسولىلقولىالكفوبهيثبتلافإنهالدلالةظنيأوال!بوت

المراد،علىدلالضهعدمأو،ءالشيبنبوتالقطحوعدمبألعنمبهات"الحدود

الكفر.علىالوأجبللحدداوئةوالعثعبهة،شعبهةوالضدف،فيهضعفأيعتبو

:ت11!جؤ5-أنوع

وسلهايديعلىتعألىأددةاجراهأالتيالمعجؤأتأستقوانألوونحن

صنفين.إلىتعمنيفهالأهكنناالكرأم

كانمنعقاقاطموسعةأوالمرئيةالمعجؤأتوهي:الماديةالمعجؤات:لىلأوا

لققادةووده!رر،أطةدسعولىأصابعبينمنالماءونبعالقمو،

المعجؤاتمنالغوعوهذاذلك،.ونجحوسس!يمةالمقلومجةالعين

فيه،حدثتالذيالوهنأثارهتتجاوؤفلأ،ويغقضييحدث

.الأيامبقأءتبقىولا

بصرتحتتقعلاالتيالمعجؤاهمتوهي:المحغويةالمعجؤالمحتكا:أفماني

بها.الوسولىإخباويتمولكن،حسعهاوالإنسالط

وهوأثرآ،اعظمهافهوالمعغولةالمعجؤاتقمةفيالكويمالقوآنويأتي

أخبوالتيوالمعوأجالإسواء*معجؤةيتلوهاثم"لجرو.أفهلوسولطالباقيةالمعجؤة

للحياةالجديدأ!رفامجوسمفيكبيراثرلهاكانوقدبحيدوثها،كألج!ررأدلةوسعولى

المستقبلة.الإنسايخة
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الإسلاميةاليعقيدة188

:أطعبرةهدف-6

عام،هدف:هدفانلهايكونوأدطبدلالنبيطث!دحتجزةكل

.خاصوهدف

على!وتالذيالوسعولىالطعلىالدليلىإقاهةفهو:العأمالهدفأط

قولىهقامقأئمةالمعجؤةتكونوبذلك،إليه!لدعو،يدعيهفيماالمدجؤةيديه

.(عنييبلخماكلفيعبديصدق!:+تعالىاللة

لأنبالمحجؤاف،تعالىالدةأيدهلمأكاذبأالوسعالةهدعيكأدنلولأنه

الثهعلىمحالطوالكذبكذب،الكاذبوتصديقله،تصديقالكاذبتأييد

تعالمط.

وبقدو،المعجزةهذهشركهالذيالأئوفيفيقمفلى:انصاهمىفوأط

.المعجزةتلكتعظمهأبقدوالأثويعظمها

بهاأللةأهدالتيالمعجضأتإلىوجدنالوأنغأذكوناألطسبقوقد

أ)الإسراءيقلوهثمالكيويم""القرآدطأئوأأعظم!اأنلوجدنا!ن!ع!مدأ

-بعدنظري-فيالمعجؤاتتوتيبفيتأتيوالمدعوأجالإسواءفمعجؤةوالمعواج"

والمعوأج؟الإسعواءهدجزةأبعادهيفما.الكويمالقوآن

حأدثةوالمعرأجالإممواءحادثةإلق-وبإصوأو-نقولىأننستطيع

وعلا،جلىالعؤةوبأحكمهخاص!برنامجضمندأخلةأنهأأعني)هبومجةأ

،والسلامالعلاةعليهالمصطفىسميوةبإهعأنفىوسهنالبوناهجهذأيكشعف

اللة.شعأء-ألطورب!ئ!-هعجؤأتهضمنوالمعراجالإسواءهعجؤةعنومعفتحدث
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+افا!هنأ.سى

النبي!!ظتمأللةمل!و!ع

محمد!سيدناوسعالةعنصالحديحثيستلزمالنبواتعنالحديثأن

الدين،يومالىالمكانواهتدادالزهانطولىعلوالجنالإنس!لجمجوعيموه!ا

فيضىهنالصعابقةالنبواتبقفاصيلىوالعلمالمحوفةهنهلىاستقينالأفناوذلك

والقبديلى.التغييومنسبحانهأثها!فحالتيوسالتهومنماجشويعته

مج!وس!لتهإفب!ت-1

كانالتيبألمحجزأتسبحمانهاللةوأيدهالغبوة،محمد-!-أدعىلقد

أفهوسعولطو!فكذلككألطهنوكلى،لدعواهقصديقأالكيويمالقوآنأعظم!ا

حقأ.اذوسولطفمحمد.ح!قئما.

لحيقحتىالوضوخحدإلىوصلىالذيفالبتوأتر:الوسالةدعوأهأما

العثعك.يحقملىلاقطعيفهو،والمعنعاهدةبالعيان

هقوونةللعافىةخاوقةبأمووأقفلأنهيدول،كلا!زةو!ارأما

علىالمعجؤاتهذهوإظهاو،يدعيهفيمالهأذهينتصديقأالومعالةبدعوى

القوآناعظم!اكنيوةهعجؤأهمفيديهعلىأدلةأظهوفقدالتوأتو،حدبلغيديه
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الإسلاهيةالعقبة1900

فيهحجزاتهمنوبعض!الكبوىالمدجزةهذهعننتحدفوسوفي،الكريم

اذ.شعاءإلنماالفقوةهذه

عليهاكالطالتيأحؤالهمن-!رر-وسالقهعلىالامعقدلالىيمكنأفهكما

الفعالىوكريمالخعمالطعظيممننفسهتحتويهكاشطوهاوبعدها،البعثةقبلى

إلىالهاديةوالمعأرفالعلميةالكمالاتمنبهتحلىوماالأخلإق،وعظيم

لأنه،بمالهيكسعبهالمالكمالاتهذهوكل،الإطلاقمخلى.ال!نونح!حالطصلاخ

لأنههعلمهنيتلقنهاولميتيئما،شععبلانهأ!يهمنيتعلمه!أولمفقيوأ،نمثعا

عشرائهكلىوفساد،ضلالطثنيكانتبينتهلألطب!يئتهلهتمنحهاولمأهيأ،عاش!

أصغا!.أولياءخلطائهوكلىوثنيةأهلى

التينفسهطبيعةهنوهشعتقةقلبهصميمهنمععمتمدة!ووالغبيفععظمة

عيغه.علىو!عنعهالغفععمهواصطفاها،بيديهاطةصاغها

فايقغعظ،اي!علاالذووةالأخلاقوسموالغفص!كومفيبلغفقدوبلجملة

للخلقوهغاوأللأممحياةفاصبحتبوجود!االشعوائعوأهنتبصعموهاالعقولى

شعجوةهنيوقددوىكوبمبكانهاصولمجبكا،كلهنالإنظارأليهاتتجهرقبلة

علىنووناو،تمععمهلمولويضيءؤيتهأيكادغوبيةولاشموقيةلاؤيتونةهباوكة

.يشعاء.منلنووهاذيهدينوو

البيفةفييعوقهاماوجودهع!خعليهاكالطالتيال!عاليةالهممذ!ذه

هوله!إنماالبشمو،كسائرليمع!!عاحبهاأدنعلى!عدق-دليلىتعوق-ولموالشعاة

والقدوج،والوعأيةبالحفظتكلوءهالتيالحطياالعنايةجهةهنومصطفىمختاو

فىلإثلها.منوبعضالوسالةسماتهنهذهوكل،أكملىإلىكمالىمنبه

وها!تعالىقولهالكويمالقرآدطمنوسالتهعلىبهيستدلىومماهيذأ.

عليهقوله،المط!وةالسفةومن!؟أ!الوسلىقبلهمنخلتقدرسحولطإلامحمد

+144/عصرأنآلىإ؟؟
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النبعثنوخمانماكرسولىمحمد:انهسالفصلى

.!الأخلاقمكاوملأتممشطإنما!.:والحعلامالصلاة

\؟!

لفبي!ة1ت21-جؤ

قأالذيالغرآدطفيتضمثلىهااعظمهمقمفلى-!ع!كت-النبيمعجزاتأها

افعالطفيمعجؤاتهتتمثلى!ث،المغيبأتعناخبروانه،تعأليألثهعندهنبه

ايدالتيوالمعجؤات،ةوو!مشهوهقواترةهذهوكلالمحتأد،خلافعلىاظهوهأ

منها:كلتفاصيلى!إليكعقليوبعضهاحسيبعضهامحمدآنبيهبهاة!ا

فكنيوةالحصعيةالمدجزاتواهأ،الكويمالقوآلكافهيالعقليةالمعجؤةإهأ

ألاختصاوحلكنهنهأ،نماذجإلىنشيرولكننأكتابأ،تستوعبأدنمجن

القرآذإلكويم.معجؤةعنالكلامبعدوالإيجاؤ

.ا!آنا-بمؤة

عربي-بلفظىيحب"-دمحمسيدناعلىالمنؤل!ة!اكتابهوالكويمالقوآد!

بألتواتو.إليناالمنقولى،هنهسووةباقصوالمتحدي،بتلاوتهالمتعبد،مبين

فيقمالطانه!رالنبيعنعغهالدةرضيطالبابيبنعليعنووي

الكويم:القوآلنوصفط

وحكم،بعدكممأوخبو،قبلكمهانبافيهفإدط،ة!لابكتاب"عليكم

اب!قغىومنالدةقصمهجهارهنتوكههنبالهؤلط،ليمم!الفصلىهو،بينكمها

بهتؤيخلاالحكيموالذكرالمقين،أدلةحبلىهواذ،أضلهغيوهفيالهدى

ت!نقضيولاالرد،كنوةعنيخلقولاالعلماء،هنهيممعبحولاالأهواء،

ومنافلح،بهخاصموهنعدلى،بهحكموهنصدقبهقالطهنعجاثبه،

هسققيم".صوأطإلىهديأليةذعي

القوآنخصاثع!فيوالفكوالتاملىقمةبلغوصعفهنبهذأفانعم

العالمين.وبلدنهنبهب!وخممنالكريم
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نتغاولهأدطإلانملكرلاوفيلعمعوفهفكوكلعلىالصعيوطبهقطعلقد

الهادية.النبوةضياءهنقبسا

مثلهبسعووةالإتيانإلىودعابهتحدىه!ئ!النبيفلأدطبمزأ،كوقأمأ-1

الحميةبغسأيةوشع!رتهمكفوتهممعالعوبهنوالفصحاءهصاقعالبلغاء

قدووأولوفعجزوا،الأححعابعنالدفاععلىوتهالكهم،الجاهليةوالععمبية

وهيالغقلى،دواعيلتوفوإلينالنقلىعارضواولولعاوضوا،المعاوضةعلى

نقلىعنلهمصاوفهناكيكنلمولأنه،لمثلهمغالشهمفيوالمباراةالمباهأة،

العادية.العلو!وئا!ععمكقطنعيبذلكوالع!م،المعاوضةهذه

أعجاؤه:وجه-وأها2

البلامنمةمنىوع!قلاوالدوج!الفصاحقفيالعليأالطبقةفيجماءفلأنه

وأحاطواالبيالنمنقمةإلىبسليقق!موصلوأتجدالعوبفععحاءثولطهع

الغيبيأتعنالإخبأرعلىأشعتمالهذلكإلىأضف،الكلاماسعاليببجميع

وهكاوموالمعأدالمبداواحوألى،الدقيقة."الإلهيةالمعاؤفطوعلى،والأتيةالماضية

والعملية،العلميةوالحكمة،والدنيويةالديجةالمعمألح"إلىوالإوشعاد،الأخلاق

والمقئماملين.للمفكرينحقيققهو!ظتمما

أي-بالصرفةالقوآنأعجاؤأنإلىوالشيعةالمتكلمينبعض!ذهبوقد

علىقدوتهمهعهعاوضتهعنبالقوآلطالمتحدينهممصرفسبحانهاثةألن

التيوالعلوبمالدواعيعنهمسعلب-بأنلهممهمادصرفلولاالمعاوضةتلك

حأصلةكاشطأضياأوأبتدأءفيهمخلقهابعدمسوأء،المعاوضةإمكأدنيتأقبها

عنهم.أؤالهائمفيهم

فيه،ذأتيآليعع!القرآدطأعجاؤوجهيجعلىلأنه:باطلىب!ذموهذا

وسلاهعةبلاغقهقيوعلو؟نظمهحسمنهنيتعجبودطكانوا-العوبفصحأءولأدظ

تعمالىقولهسماععندالجزالةلهذهنعثعوةلخئونوكانوا،معائيهوجؤالةألفأظه
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الأهووقضىالمأءوغيض!أقلي!عماءا!ومأءكابلحيأوضيا!وقيلى

كان!تإذاإلأيقاقلاوهذأ(الظالمينللقوبمبعداوقيلىالجودىعلىوأستوف

إنهئم،الذاقيالقوالطلإعجاويستطيعوهالمولكنهمنفصمهافيمعهلةالمعأرضعة

البغةهنالمبلغهذابلونجهفيح!كمةهضالفكانلمابلصوفةالأعجأزكالنلو

ثمبالوكاكةواتععمالبلاغةمنخلالولأنهالبصمو،هقدووفيهأفاقحتى

خوقفيابلغهذالكانهل!ثهبسورةأوبمنلهالإتيانيستطيعوأولمبهتحداهم

يندفعوبذلك،لهموهقدورأيسوهوبماالإتيالقيسقطيعوالمضط،العافىة

ؤعموأ.كمابالمعوفةإعجاؤهيكونأنأحتمألط

وموقف،والخالدةالعظمىالنبيمعجزةكونجهفيالقوآلططبيعةهيهذه

البلاغةفيفطرتهمكمالىرغمهعاوضته،عنالعاجزهوقفهوهنهالعوب

دحضهفيوغبتهموشدة،لهوهكيدتهمللإسملامعداوتهموكمالى،والفصاحة

إنه،عغهقالوهماوغايةسعبيلأ،عليهللطعنيجدوافلمذلككليومعوابطاله

نفسعهالوقتفيوهوبألحجةالمبهوفالعاجؤالمقلىجوابوهذايؤثو،!عحو

فحولطيمنعفلمهذأكلومع،هبانيهوجؤالةهعانيه!الطهنبالعجبمليء

هنليص!بانهفقالوأ:،حقبمعهادةفيهيقول!اأدطهنالعنادووؤسأءالبلاغة

،لطلاوةعليهوإنلحلاوةلهإدطبلىالشععراء،شععوأوا!طباءخطبجغسول

يعلى.ولايعلووإنه،لمغدقاممفلهو(لطلمثمر،أعلاه!!إلط

ا!ويم:القرآدطمكلىهطاعن3-دفع

والمجالدةبالمقاتلةحوبةأعلالطهن!رهنالفيكنلمذلكأجلىومن

والبيالط.بالحجةوالمقاو!ةبأللصعانالمقاولةمجالىفيفعنعلمبعد

يويدودط،الاجتيالطثوبلبسواخلفالعوبهؤلاءبعدهنخلفثم

تكونأدطتعدولاهطاعنباخقوأع،ل!لقوآدطالكيدمنغاياتهمألىيصلواأن

بهمتنقهيثمالمضلينهؤلاءبأفكاووالهؤء،المنصفينمنبهمللسخويةهثاوأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟94
لإسلامعةالعفعد"ا

هممهمكطتوقطىفيوجعودطالبيانوكماهلىالبنيأدطشعامخأهامأهالهمتصووإلى

..القرآنعظيمأهام

مكلوبية،صركلماتعلىيحتويالقوآنإنقولهماولعنهذه-وص

عوبي؟أفهيقال!فكيفوالقسطاس!،كيألأسشوق

أنهالمعنىأو،اللضينفيمعانيهاتوأفقتالتيالإلفاظمنبانههذأوود

وتوكيبه.نظمهفيعوبي

يتيعصرلابأنهأخبرفقد،يكذبههاتضمنالقرآلطألطأيضأ:أ!!-وكا

وقد،آياتثلاثفيهسووةوأقلىمنه،سووةبمثلىوالإنح!الجنيأقيأن

ثملسمانأ،هظأفععحهارودطأخاهبالطوبهإلىاعتذأوههوشىعنى!كح

ضذوي"ليإشرخ!ولمحثتعالىلهؤلهفيآيةععثعوةإحدىفيمقالتهصض

.(تعميرأبناكنت!إظظقولهإلى(أفويليتلسر

والذيهوشىبنفعم!القاثمالمعنىيحكيإنماالقوآنبأدط:!ولىوهما

.إياههذافليمع!المبينالعربيباللسأنالقرآدطفيوذكوهالعبوانيةبلغتهقاله

خقفغاكمولقد!تعألىقولهمنلىمخضعآكذبأالقوآدنفيقا!ىأ:بأن-كا

الأهوالطبههقطوعهوومما(لآد!أسخدواللملائكةق!لناثمضؤوناكمئسم

الأية.فيالألفاظترتيبهوكماوتععويوناخلقنابعديكنلمبالسجود

وصوونأكم،بخلقنأكمالموأدفإدط،سابقهمنايحعوذلكعنوالجصاب

الخطابكانوإنالخلقفيالأصلىأوأدةعلىوصووناه،آدمأباكيمخلقغا

للذوية.

فيهيوهأإيوأدها،هنأهونودفعهاأوودو!اإيوأدأهمطهنذكصرإلى

لكتابهوكيدللإسلاموعداوةحقدعنتنم،القلوبفيلظلامآثاوإلاالحقيقة

البنيالن.شعامخهنذلككلأينولكنالعؤيؤ
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الخمالد!:العقايةا!زةهو-القوآدط4

ةلو!سلاهوجلةلتلائسمماديةالحمابقينالأنبياءبمؤأتكاشطلقد

يومأ.ء81شعوبولقوههيومشربلهاناقةصاليحالهةنبيفمدجؤةالإنصعانية،

مننوعوهوالحقأئق،قلعببابمنالسلامعليههوسىوهحجزة

حية.لهالعصافانق!بتالمسمتحيلى

الموق.وأحياءوالمعوقينالمرضىشعفاءالعععلامعليهعيسىومعجزة

جاشبفيفالدعوة،النبوةدعوىعنأجنبيةكافتالمعجؤأتهذهوكل

ثعيفأالأفبياءهحجؤات"كاشت:المسلمعقيدةفيجاءآخر،جاذبفيوالمعجؤة

أنجيله،!جرعيسىقطب،ا!يلإويدعولطبهايبشعوولطالتيالوسالاهمتصرآخر

توواته"،؟(5غيوموسىاص!عو

فيقولى:بتعؤفوشدابنعنالمعنىلهذاتصويوأالغؤاليالعثعيخولنقلى

حية،العصاانقلابكدلالة-ليستى!تث-دمحمنبوةعلىالقوآندلالة)إدط

علىألاتظهولاأفعالأكانتهم!إدنتلكفإدطالموضى!إبواء،الموقأحياءول!

الصلةهقطومكلةأنهاإلاالعاهةمنالجعاهيريغفعهاوفيهاالأنبياء،ايدي

الشعويعةأ.ومحنىالوجيوأ!دافالنبوةةف!صهب

علىالإبواء"دلالةهثلىالدينالسحيقيقةالنبوةصفةعلىفطىلإلتهال!قوآناها

الطب.

علىالدليلىأحدهما:فقالىالطبادعياثعخصينالطلو:ذلكوهفالط

وأذهبالأهوأضأثعفيانيفىليليالآخر:وقالىالجو.فيأطيرأنيطبيبافي

وضدقاطعيأالموضهنشعفىمنعغدالطببوجودتصديقغالكالط.الأسقام

فقط.هقغعآالآخر

الغزألي.محمد.211لمالمسعلمعقيدة(11
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عنخماوجةمخودنوقد،الرسالةفيذاتيةتكودنقدإذنظلمحجؤات

.(؟"...النطاقواسعبينهاوالتفاوتجوهوهأ،

معجؤةادجعلىعقلهاونضحبفكوهاالوشمدبلغتلمماالإنحعمانيةولكن

وعزته.لمكانتهوتقديرآللعقلىاحتوامتماعقليةالنبواتختم

شعاءاللةأدن"إلا:فجولىوشعدابنإليهذهبهاالغزأليالعئميخيؤكد

حقائقفجعلىجوهوها،عنيخفعللاثميئآالأخيوةالرسالةهمعجزةيجعلىأدط

وأساليبالدعوةأصولىهنوجعلىواحطآ،كتابآصحتهاودلائلالوسالة

فتماقصاحبهالعدقالأعظم!رالسقارةلا!سرلالدعوىالأمجرال!بوهانعوضهأ،

والسياسية،وألاجقماعيةالخلقيةالعدالةدمعاتيرمنتضمنبماالكويمالقوآن

وسالةهي+والاستقام!.والقوبيةالأدبآثاومنالطبأئعفيتغرشوبما

الإسلامنبيوكالنإنسافيآ،كتابآالقوآنكالطثمومن..+و!جزتهالإسلام

...بحتةإنسانيةموضوعهاوأهدافهافيالإسعلاموسالةوكاشطكاملأ،إنسانآ

ويودآصاوهعغهويفكيخأطبهالبعثسويالحقلىإلىمباشموةالقرآلطتوجهولذلك

أعمىهوكمنالحقوبكمنإليكأنؤلى"إنمايعلمأفمن"...أعتباوهله

الألبأب"!2،.أولويتذكوإنمأ

عقولهميحقومولطالبمثعووهادام.عقليةالإسلامنبيهعجؤةفلقكن

العقلىبقيهاقيمتهاالمعجؤةلهذهستبقى،أجلىقيمقهما.المعجؤةلهذهفسقبقى

وفيالأموو،علىالحكمفي!عقولهمالناس!اسمقلهموما،الحياةفيشيءأنفص!

والكممالى""3،.التوقيآفاقإلىالإنسانيةقيادة

قدالكمالىدوجةإلىبذجمواتهواوتقأئه،عقلهاستواءهعالإنسالطولكن

الوسصولطالغاس!فطالبالبدأوةلمطالبوخضعالأولى!ولتةألىأرتكس!

.210/السأبقالمرجعأ؟،

.19/الوعد12)

الغؤالي.محمد.219،212لمالمسلمعقيدة!3)
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لكنؤمنلنوقألوا!:تعالىاللةيقولط،السابقينكمعجؤاتماديةبمعجؤاف

فقفجووعغبنخيلىهنجغةلكتكونأوأعو!بنيالأوضىهنلغاقفيجرحتى

باطةتأقيأوكسفآعليغاكما"ؤعممتالسماءتسقطأوتفجيوأ،خلالهاالأنهاو

نؤهنولنالصعماءفيترتىأوؤخوفمنبيتلكيكودطأوقبيلأ،والملائكة

بشرأإل!كنتهلىوبيسبحالطقلىنقوؤهثتبتماعليناتنزلطحتىلوقيك

.(؟)"ألوسو

الأوض،فيولاالسموأتفيشيءيحجؤهفلنقدير،وأللةعزيؤوأفى

مطالبتلكالنيعلمانهإلاطلبوأ،هاالمعجزاتهنعليهمينؤل!أدنما!ممكن

القديمةالأممتمغعلمالماديةالمعجزاتألطيعلم!ك،الحقليةوالسعذأجةالطفولة

الأعجاؤعلىالأيخوةالوصمالةتعقمدأدطصالحآييعدفلمبها،التكذيبهن

الناقةثمودوآتينأالأولود!بهأكذبأدنإلابالآيماتنرسلىأدط!عنا"وماالمافىي

عوفيلماولذلكتخويفآ(("2!إلابألآياتنوسلىوهابهافظلموأهبصرة

هنواتخذوايؤهنوالمالصلأةشثموجمجتابهنهاوآتاهمالس!ءإلىادبرسولط

به.والعععيخويةللهزءمجالأذلك

فيبالآلهمفقحلوأنهيحلمالبعثر،طبائعيعلمالذي-سعبحأنه-وأطة

عظمةليدوكوأالسماءفي!الصعير،إليهالصعودعلىالقدوةواعطأهمالعععماء،

هنبمابآعليهمفقحغا))ولوي!ؤهنواولملكذبوأحسعية!نعياهدةعن،الألوهية

قوبمنحنبلىأبضارناسكرتإنممالق!الوايعوجودطفيهفظلواالسماء

هسحووولط((،315

مابعدالطفوليعبثهافيالإنسانيةتظلىألاالعلياالإوادةشعاءتولذلك

موأهبهسا:""أدقعلي!أبل،التجاوبوصقلقهاالأفهاممغهانضجت

.39-09/!سوأ!لا1؟)

.95/ءسوألإا!2"

901،011/نعأملأا!31
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أعباءوتقدملىالمحعققبلى،ولتقتحموالخطأالصوأبعلىولتقعوفالفكوية،

لهوقدوتالعقلىالناسفيادمشعيفةفاحترمتوحفعاوتها،وتقدههأتبصرها

قدوه.

بقيمةتعاليأدنإلاأبح!طة!لاحكمة"ولكنالمسلمعقيدةصأبيقولط

تعطيأنالعلياالقدوةهذهعلىلعؤيؤ!إنهأوخصو؟،الذيالإنسافيالعقلى

هذاتتولثثم،إليهوالتضتطبهاعتنىمأإذاالمعجؤأفيصغع!عالإنسعان

أنفسهمسفهوأالذينالجاهلينلوغباتوتستجيبعبنأ،يضيعأعطيتالذي

لتصدييقماديةبمعجزأتوطالبوا،وعقولهم!ئعاعرهمتحكيموأبواوأفكاوهم

هذألمحمسد-علرر-هيالكبرىالمعجزةتكودطأنتقووولذلك...نبي!م

معسيرتهفييعقمدالوسولىكالطوعليهالقحديكالطفبهالكريسم،القوآن

الغأطقة!اكتعابالقوآدطظلىهد!عبومن،حياتهطولطوأصحابهخصوهه

.(1"أعهوحجتهبدعوته

له،جنسيةلابهجاءالذيالديينالطأل!عوبينبيبألاسلامجاءولفن

فجاجفيالنظوعلىأ.دلتهويبنيكالط،حشطالعقلىيخاطبلدينجنسعيةوأي

؟(2)-والسمواتالأوضور

:المغيباتعنالإخباو-جؤةب

القوآدطفيبعضهاجاءوهسققبل!ةهاضيةغيوبعن!ز!أخبارهمعجؤاتهوهن

فيه.يودلموبعيفع!ا

فرعودط،هعهوسىقصع!ذكوهالماضيةالأهووهنالقرآدطمنف!مماجاء

وسالقههعحوليمنوالعاموةلهالمعاصرةالممالكلأقتععادوتغطحه!لوشف

كما،بعدهمهنوالأنبياء!إسعحقإممماعيلىوأبناهأبوأهيموقععص!أيضأ،

.213صالمسلمعقيدة-الغزأليمحمد11)

+217صالععابقالموجع12)
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منذلكيلقنلم-مح!مدأقأنمع،قومهمعالسعلامعليهنرخقععةقع!

الغيبأنباءهنتلك!تعالىقالطكماالعالمينوبوحيهنإلاالل!م،هعلم

.(1"(هذأقبلىهنقوهكولاأنتتعلمهاكشتماإليكفوحيها

الم:!.تعالىقولهفيالقرآدنذكوههافمنهأ....المعمعتقبلةالأموووأها

قوله:ألى!سيغ!لبونغقبهمبعدمنوهمالأوضيىأدفمافيالووئملحتعت

ويسعل!مسبحانهوعدكماهذأتحققوقد(21(وغذهالثهئحي!لااثه!وعذ

التاويخ.كتبهنتفاصيطه

وأئقاتلونهمثعديدباكلأوليقو!إلى!سعئذغؤن:سبحانهوقيولي

كمادثهقضاءوتمالعوبيةمجرالأممهعاللقاءهذأحععلىوقد(3"(يسلمون

وعد.

مخئقينآهنينا*اشياءإنالحراتمالمعععجذ!لتدخئن:تعألىوقوله

قنحأذللثدودبهنفجغلىتئحلموألمهافتحلمتخأفون!لوفقضوينوؤوقعكم

.14أ!أبيوق

أعقبثمأقضأء،دمرةفيالحرأمالمحعجدإلىالدخولىذلكتموقد

ا!وة.منالثاهنةا!ععنةفيانفيعةمكةفقحوهو،المبينالغع!حذلك

.3الكوالقوآلطفيكئيوةوهيأخباواتهنذلكصرإلى

قولهالقرآلطمنوليستاقوسولىعنماأخبوأقيالمستقبلةالأموووهن

وقولهوالماوقينأوالقاسطينالناكفينبعدي(تقاتلىعنه:اذوضيلعلي

تكونثمسنةثلاثونبعدي،الخلافة:أ-وقوليالباغيةالغئةكلققتأ-وامعسل

.49لمصد111

.6-1/الووم12)

.16/الفتح13)

+27لمالفقح14"
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فيذكركنيروهوذلكغ!يرإلىبعفعأ+.بعفعهميعضعدأيتفعودأ!هلكأ

الكتب.هطولات

الأصىالماديةافيأكطبعف!-ب

هخهأ:نطىكوكئيرةوهيى!عيديهعلىظهرتأفيعالط،الأنواعهذههن

حتىاصعابعهبينهنالماءونبع،لهالقمروانعنعقاق،عليهالغمامإظلالطء

والدوأب.الجيش!.ووى

معبدأمشعاهمنالضرعودوووهعععموم!،بانهاخ!يبريومالشاةوشعهادة

فيا!صىوتسبيح،يابسةوضرعهاعجفاءكاشطوقدعليهابيدههسححين

إلىمنهانتقلىحينيخطع!وهوإليهيستندكالطالذيالجذعوحنين،!ككفه

المغبو.

فيعينهأصيبتفظالنعمالنما،بنقتادةعينودايضأ:هعجزأتهوهن

عيفيهأحمممنفكاذت"لجرر،الفبيفردها،وجنقيهعلوقعتحتىاحد،غؤوة

!رأ.وأحدهما

:والمعراجالإصاءهجؤة-د

محعمدأنبيناأدطالمسيلمينوإجمأعالمعحيحةوالأحكاد!ثبالقرآنشتكافقد

قالط،بألشعامالأقعىالمسجد0إلىبمكةالحوأمالمععجيدهنليلأبهىو!عسأ

المسجدإلىالحوأمالمسجدهنليلأبععدهأسرىالذي!سبحانتعألى:

البصير(.السحيعهوإنهآياتناهينلغ!ويهحولهبماوكنياالذيالأقصى

.11ال!!عوأء/10

.السلامعليهجبريلىومعهالبرأقوأكبئماكيانأنهوووي

الصلأةعليهأنهعلىالجمهووعا!!والععحيحةبالأحاديثئجتكما

وهنالة،السموافإلىالمقدس!بيتهنيقظةالإسعواءليلةبهعرجوالسعيلام

هكة.ألىليلتهمنووجعالخمص!،الصلوأتعليهفرضت

http://www.al-maktabeh.com



20؟النبعننوخماتمالىرسولطمحمد:الحأهسالفصلى

فيجب،الصحيحةالسنةكقعبفيمذكووةوالمعواجالإسواءوأحماديث

بالكتابئبتأ!ألإنكاوهكافى،ال!!عوأءوهغكو.والمعراجبألإمعوأءالإيمان

ولإنكاوه،المسلمينجمهوولمخالفته،مبتدعأدأجومنكو،والإولعوأوو

المشحفووة.؟لأحاديثشهامرأ

عليهوانكر،الإيمانأقويأء!مدقهوالمعراجبالإسعواءقومهالنبيأخبوولمما

فيوآهبمافاخبوهمس!الو؟،عماأجابهمقدانههعوالكفاو،الضدفاءذلك

سطلهمووصف،البقاعتلكفيهوهنالايدرف!لابماالإسراءطريق

وعنادأ،تكبوأأنكووهذلكوهعشعاهده،هنإلايعرفهلاوصفأالمقدس

بما.جاءآيةكلكبمانكاوهم

نأعنوغفلوأوالمالوفي،المعتادعلىعقولهمو!ووأذلكأنكووا

ييديهعلىظهرثمانبينا،يديعلىظهواللعادةخماوقانوالمعواجالإسواء

أطة.قدوةآثاوهنوأثرأدنما،أطةشعؤودطهنف!هما،؟لعادأفخوأوقمنغيوهما

هن"يسعيرنبيهيجعلىألطعلىقادوأوالأوضالسموأتخل!الذياليعع!

ألىالمقدسشطمنيعسوجيجعلهوانيسير،زهنفيالعثعامألىهكدة

مقتدوأ")؟(.شيءكلعلىة!ا!وكالطبلىالسعموات؟

ذكوكماالسئة،كقعبا!عحفيوغيوهاالمععجؤاتهذهذكووردوقد

بهاة!دأايدمماكفيرهنري!س!يالمعجزأتو!ذهالعؤيز،الكتالمج!طفيبعضها

نعمقه.بهأعليهواتموصله

.45لم)1(ا!هف
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لسبما!1لأفيطء1البعغ!تأ"-3

الإسلايحةالخيدة

:السلامعليهإبواهيملععيدناالناواصأققىك-آ

فيهم،العبمادةمشاوبتعددتقوبمالىأبراهيمخليلهأفهسثليقد

أثهأعطأهوقطى،الأصناميعبدكانمنوهنهم،الكواكبيعبدكانهنفمنهم

علىحجتهوكاشت،الأعمنامعبدوهنالكواكبعبدممنقوههعلىالحجةقوة

تركهالذيكبيوهمكتففياليفام!!علقأصناههمكسموأن:الإصنأمعابدي

ألىأثعاوهذأ؟باصنماههمفعلىعمنسألو8وحينما،وتحطيمتكسميرغيرهن

تلكبهمفعلىعمنإسألوهم:لهمقالىثم،كتفهفيالفآس!علقتالذي

هؤلاءماعلمتلقدوؤوسهمعلىنكسوا!ئمينطونكأنواإدطالإهانة

لكمأثيضوكيمولاشعيئأينفعكملاهاأذدودطمنأتعبدودنقالط،نو!غي

حجتهفيمجادلقهيسقطيعوألمولما(تعقلودطأفلاأطةدونهنتعبدودطولما

سعالمأهنهاوخوجوسلأهأبودأعليهجعلهااذولكنبالناو،احراقهعلىنرهوا

.أ؟"!إبواهيمدلىوسلامأبودأكونيناوياقلغا!هعمافى

بقدوتهالثهولكن،يحترقفإنهجسئماهعسطأذأالناوأدنالبدأهةوهن

هعجزأمووهوليلعادةخارقأمروذلك،لخليلهأكوأمأالإحراقخاصيةسلبهأ

ول.المتح!ىالأعجاؤوسجطعلىذللثيذكولمالقوآنكمالطوأن

:السلامعليه2عا-ظقةب

طلبوأولما،وعبادتهأطةتقوىإلىقوههلهدأيةصالحأنبيهأدثهأوسلىلقد

ناقة،المعجؤة!الدليلىيكولنألنووأوأ،العالمينوبوسمولىأنهعلىالدليلى

كيالقالتيالناقةلهوأخوج،لهفاستجاباللةدعا،لهعئنوهاصخرةمنتخوفي

.96-6!لمالأنبياء!11
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203الفبعننوخاتمأقرسولىمحمد:أوله!سالفصلى

للقوموتتوبمهيوهأالماءتشوبأنالعصخوةهنخووجهابعدأعجاؤهمامن

كذبو؟ولكنهمهاءه،تشربالذياليجذلكيكفيهملبنئماوتعطهيميوهأ،

بالصيحة.اثهفأخذهمالناقة.وعقوليا

لموسى:العععا-بمزةجص

العصاابوؤها،رسالتهعلىتسعآياتأذفاعطاهموسىأذنبيأمما

كلابتلعكبيوأثعبأنأفأنقلبتألقاهاعندماالسحرةهواجهةفياستخدههاالتي

بتائيرسحوهم.تسعىحياتأفهللناسىخئلىهاكلهنالسحوةبهأقما

موسىفعبو،العظيمكالطودفوقكلفكانفانفلقالبحوبها-ضوب

فوعونالدةوأغرقفنجوأله،وجيمثعهفوعودطملاحقةمنهووبأالبحربقومه

وقوهه.

بعددعينأععثرةأثنتامنهفانفجوت،التيهفيوهمالحجوبها-ضوب

أددة،بقدوةالعصاتأثيروكالطللماء،طلبهمعندوذلكإسوائيلى،ينيأسباط

السحوهعلمووهمعجؤهم،لإثباتالسحو،منقومجهفيهبوعهانوعهن

به.واوب

عيسى:د-بمؤات

الأكمه!إبرأءالموقإحياءفيهعجؤاتهفكاشطعيصىألمةنبيأها

بعضذلكيذكركماقوهههمهبوعماجنسمنوهوأفى،بإذنوالأبوص

وواءأنإثباتغايتهاكاشطإنماعيسىمسعجزةأدطنوىكنا!إنالعلماء،

ليسكائناخوىوبعباوة،أعلىووح%سوائيلىبنوفيهاغرقالتيالماديأت

إسرائيل.نجوؤعمكمامادةشعبهولامادة

يؤلىلموهوالكويمالقوآنعبوكماوكهلأالمهدفيالنأس!تكليمهوأيضأ

منالماثدةوإنزالى،بيوتهمفييدخوودطومايأكلونعماوالإخباوحدثيأ،وليدأ

نؤولها.يرىمنوأيعلىالعععماء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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انمقملىماالمعجزاتهذه!رهن-!ثمحمدسيدنانجوةعلى!يلهلىكما

لنبي،إلاالعقلىفظوفيتقحققلاعلميةوكممالاتحميدةصفأتمنعليه

!المظهلاتالإعتقمادأتفيالحكغةدقاثقهنشريعقهعليهاشعتملتهاوأيضأ

بهاوالمبعوبثخالقأألهأإلا-ليص!واضعهابأنالعقلىمعهيقطعمماوالسياسمات

.*..نبيأ.ألا!ع!يل

هثلىعليهالسعابقينكعتبفيذصوصمنوودهانبوقيعلىأيضأيدلطكما

يسوفىغربيفبيبضةإلىأشاوتهمافيهشهووةوهيوالزبوروالإنجيلىاليتوواة

والكتبأ-لإذجمياءفي)عمعدفعملىفيبعضهسنذكومما،ديغه!يعلوشرد4

الثه.فماءإنالسعابقةأ

http://www.al-maktabeh.com



النبيينوخاتمأدرسولىمحمد:الحاهعىالفصلى

النبينخاتموأط!يولوممالته!ولم

255

،وفاقوبعدحياتهفيوالجنالإنس!لجميع-!ررالنبيوسعالةجاءف

كتابألهملأن،خاصةللعوبببعثتهكودطهنوالنصاوىأليهودؤعمهلماخلافأ

غير.عندهموالدينبدلطكقابهملأدط،باطلىوعموهذا.كتابللحوبوليعع!

لأنهلشعويعته،نسخفلا!إذن،بعدهنبيفلاالنبيينخاتمومح!مدكألجوو

معجؤته،هوالكويمفالقرآن،الدعوىوفقعلىالمحجؤةوأظهوذلكادعى

بشعيوأللناس!كافةإلااومعلناكوها!:تعمالىفقالطالدعوىبهذهفعهدوقده

هلكلهالذيجميع!أإليكماذوسولطإنيالغأس!أيهايا!:وقالط(؟"!ونذيرأ

بعثتهعمومشعالطفيسيقممابعف!هذا(2)(ط!ويحمىوالأوضالعععموأت

أنهألمناوحى!قلى:سبحانهفقالطالجنإلىبعثقهعمومأها،الناسإلى

بهفآهغاالىشدإلىيهديعجبأقرآنأسمعناإنافقالوأالجنهنففواسععتمع

نفوأإليكصوفغاوإذ!تعالىوقالط...،3"!الأياتأحدأبوبنأنشركولن

قوههمألىولوأقضىفلماانصتواقالوأحضووهذلماالقرآنيستمعونالجنمن

"،ا.الأيعات...!منذؤين

بأمحمدكانما!تعالىفقولهالنبيينخاتمكونه!كلىالقوآنشعهادةأما

الصلاةعليهوقوله(51("الغبيينوخاتماذوسولىولكنوجألكبمهنأحد

وأنأقدميعلىالناسيحشوالذيالحاشعووأناأحدوأن!امحمد!أناوالعععلام

الحدشط"....بعدينبيفلاالعاتب

.28لمسبأ111

.581لملأعرافا(2)

.51-9لمالجن!3"

.23-92لمالأحقاف1،1

48./لأحزاهمبا(15
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عمدع!

1طقدمعةلكتب1-و

الغامىليقوبموالخيرالحقهنهج!ميفمعأنالبائرفيشقه*ا-أجوى1

العنميطانسبيلىعنهتبماعدينوألاعتدالى،الفضيلةطوقسالكين،بالقسط

.الهوىونهج

فاحسنوأدبهمأصطفساهمأشعخاصألمنهجهالقبليغوسيلة*أوأتخذ

لإتمامبلعععانهمقوههنبيكليخماطبأنهيسأهية،لحكمةوذلكتاديب!م،

قوههبسلسعالبألاوسولطهنأرشعفناوهأ!:سبيحانهقالى،الحجةو!حكأمالبيان

إلاأفةهن!وأنالأوض!أهملجميع*أشةتلكوكانت.(؟أ!لهملئقايط

.(2"!ويذنفيهاخلأ

ووسلهأنبيائهألىأذوحيبحملى!وممنهلائكتههن*اأختعىثما

الوجيهلكيقومأنالإهكانفيوكالط-العملامعليه-الأهينجبويلى"8وهو

طلبلقدبلىنبي،أووسولىإلىحاج!يخرهنهباشوةللناسبالتبليخ

هعهفيكونققكأليهأترلط!لول!فقالوأ:قبلىهنذلكالكسافوون

.!وئغا!"8نوىأوالملائكةعليتاأترلىلولانالقاةيرخولطلاالذينوقال!،.(3،(0نذيوأ

الردبهذأالمفاهيم!ذهبضصحيحوسول!الىيوحيوجلى!كؤاثهولكن

.04هيمبراا(،1

.24فأطر!2أ-

.7الفرتان13أ-

12الفوقان(4)
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اوسلىالذي!هوسمبحأنهيقولطللرسالإتوسالقهخاتمةفعالطوفي

.(؟أ!شع!يدأبافىوكفىكلهالدينعلىليظهوهالحقني.دوبافيدىوسولي،

إلىحيآ-سجؤلطوفع-وقدالسلامعليهعيسىبآدطيقولطهنشبهةوأما.

خأتمةأثعويعتهولاالنبيعينخكاتممحمديكودطمحمد-يه!-فلاالدنيا!بعد

ولاإليهاودأعيآوهتبعأمحمدلسريعةمقورأ!عينؤلطأنه:فجوأبه.الشوأئع

إلاوسعهماحيآكالطلو"أنه-:موسعىحقفيطررقمالىكما،أتباعهإلايسعه

شريعته.فيلموسمىتابعأجماءىس!يعأنمع"اتباعي

الوأحدفإنالأنبياء،ساثودودطبهأأدثةاختصهقدالغبيوسالةوعموم

البشعو،كلىوسالتهتعمأدطمجرهن،هعينشععباوقبييلةألىيرسلىكأنهنهم

الجن.ألىد!حأهئهملوسملىلمكما

!لهلكفهوتسعخير،السلامعليهسليمالطلسيدناالجنتسخيروأها

.نبوةتسخير

قبلىالإنس!لجميعوسالتهفياخقلفوافقدالسلامعليهنوحوأها

الجميع،غوقبدليك،الجميعإلىأوسلىأنهإلىبعضهمفذهب،الطوفان

بانمحمد،نبيناوسالةوعموبموسالتهعمومبينيفوقالمذهعب،هذاوعلى

وسالة!وموأها،حياتهعلىقأصوأكالنالإنع!لج!نوخوسالةعصوم

وقاته.وبعدحياتهفيكالنالإنع!لجميعمحمد

نوخدونالإنس!معل!جنارسلىمحسمدأنبينابأنأيضأبينهمايفوقكما

لجميعالطوفالطقبلىيوسملىلمنوح!أأنألىبعضهموذهب-السلامعليه

أدنطويقمنجماءأنماإليهميرسلىلممنؤغوىابععض!مألىولكنالإنمع!

هنكمطقمواالذينئصميتنلالهئتة!وائقوا:تعالىقالطتدمالغقمة

.(21(خاضة

.28لمالضع1،)

+52لمالأنفال!121
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ممنالأوضوجهعلىبقيهنلجميعهرسملأفكالطالطوفأدنبعدوأما

أتفاقي،أهووعموههاالطوفمان،بعدعام!وسالقهفقكودط4الغرقهنسلم

هوشلأوكانالسفيغةفيهعهكالطهنهوالأوضوجهعلىبقيهنأنهنجاء

البعفة+أ!ملىهنعاهةرسألتهفليست،ذلكقبلىإليهم

حتىوالإنس!الجنلجميععاهةمح!مد!عىوسالةكونوهققضىهذأ،

عليهالسابقةالشراثعلجميعناسخيةثمويعتهتكونان،منهمالكتاباهلى

هذاان!:دبحانهقالطكماا!لكتصممنهاقداذ،السابقةللكتبناسخوكقابه

ؤئولفي!وانه:!أأأوقالطوهوشىإبواهيمضخفالأولىالضحفلفي

وألانجيلىالتووأةمنيديهبينلمامصدق!إنه-كتبهمفيأي121!الأؤلين

فيها.لماومتضمنمحتبرأيعليهما،و!مين

.91،؟8لمالأعلى!1)

.691لملشععوأءأ(21
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الإسلايحةالعقيدة2؟.

غئوآوعتؤاأنفعيمهمفياستكتروألقد!:بقيولهقلويهمعنتكاشعفأالسماوي

أبعثقالوأأدطإل!افدىجاءهمإذيؤهغوأأنالناسقهغخومأ!(؟،!كبيرأ

.12)(وسولأبشعوأاللة

لوالملكبالطءالجوىالمطلبهذاعلىودهفىسبحانهاطةبئنكما

والاطمفنالطالتجانح!ليتمالإنسالط!مووةفيإل!ظهووهلاستحالطألي!مارسلى

البشو،صووةإلىتحولههنبدفلاواذدط،بلسانهموليغطقلقائهوألىإليه

الدورإلىالأموولعودلآهغأ،هلكأإليناالموسلىكانلو:سعيقولونوحيغفذ

ملائكة.الأوضيىفيكالطلؤقل!بقولإ:الكريمالقوآدطجماءفلذلك،السعابق

ويقولط.195أالاسواء(وسولأقلكأالسمايمنعليعهملغولنافطقننينيمشون

يلبسولط(هساعليهموتقت!ناخلأولجعلناةهقكأجعلناة!ولو:سبحانه

.19لم"الأنعأم

يؤمنبالطالسابقةكتبهفيورسلهأنبياثهعلىوالميثاقالعهدأطةأخذكما

هذأياخذألطأهرهكمابعفقه،ادوكإذابهجاءوبمأبمحمد!ت!نبيكل

انؤلطالذيالنوووأتباعهتوع!أغهوالأهيالنبيومؤأؤوةأهقهعلىالإيمانيالميفاق

لماال!غبيينهيثاقطأخذ!الهة!!إذ:سبحانهقالطب!عنته،زمحانأدوكهمأذأهعه

بهلقؤمفنهعكملمافصذقوسولطجاتكمثموحكمهكتأ!بهنأتيتكم

وأنافافعهدواقالىاقوؤناتالواأضوىذلكمعلىوأخذئمأقووئم1قالىئه."و

.(3"(العنعاهدينهنهعكم

إلا،ءأي!بنإلاهننبيأألثهبعث!ط-عنهاطةوضيعبأسىابنوق!الى

أنوأموهوليغعرنه،بهليؤهنحيوهومحمدأالهةسئطلئنالميثاقعليهأخذ

أهقه!ا)"(ءعلىالميناقياخذ

.12/الفرتان1(1

.49لمءصأ!لا21)

18عكلعوان/آلى(31

+214ص،؟!جالتفاسيرصفوة:الععابوقعليمحمد1،1
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211ا!سسةوالكلعبالأنبيا+في!محمد:الع!اهـم!الفعلى

بغبسوةالتبصعيرالسسإبقسةالسعمساولسةالكتبتغ!ضتفلذلك

وخهيهبالمعووفالغام!وأهوأهيته،أخصهاهنالتيأوصاقوشؤحمحمد!

كفيرووضغ،الخبائثوتحويتمالوزق،هنالطباترتحليلىالمغكو،عنلهم

وأوادأتها-،الغفس!خطواتلأوهىالمخالفأتهنالنافعنةالمؤأخذأتأثقالىهق

النبيالوسوذينيعونالذين!:الحكيمالذكوفياققالىعغهم،فحطيا

بالمعووف؟مرهسموالإنجيلالتوواةفيعغدفمهكتوبأيجدوتهالذيالأفي

عنهم!لضخالحبماثثعلي!مورفئمالطباقيلهمورئحلىالمنكوعنولنهاهم

واتبعواونصروهوعؤووهبهآهنوافمالذينعليهمكماشتالتيأصوهم!والأغلالط

.!المفلحولطهسمأولئكهعهأترلطالذيالنوو

بهجاءهايكعيونبسالطمشروطةبمحمد!ولالإيمانرصاياوكانت

الثهعنالمتلقاةالصحيحةالنبويةالكتبهنهعهمهاعلىوههيمنأهصدقأ

معكملمامصذقوسولطجاةكمم!ئ!:تعالىقولهتأهلى،وتحريف!طتبذيلىدون

.(ولقنصرئهبهلتؤهغن

والعقيدةالإيمالطاصلىفيهصدقأمحمديهزإلىالكويمالقرآنوجكاء

مماذلكوغيروالسلوكألتحعويعهنسهجهنكثيروفي،الكتبهنهعهملما

به.للعملىصألحأالعلياالمشعيثةواته

الضحفبتعفيهذاإن!:يقولطحيثالكويمالقوآنشعوخهاالهيمنةوهذه

كتب!مأي131(الأولينؤئولفيوإنه!12،!إوموشىأبراهيتمصخفيطالآولى

وؤؤوأؤوةتؤوألا،ؤفئالذيوإبوأهيتم،مومىضخ!فيبماينئأأأم!

ئحزاةثمئوى،سوتشمعيهوأدط،مععىهاألاللإنسالطليسوأن،أخرى

أمات!ووانه،وأبكىأضحلثهووأنه،المغتهىوئكإلىرأن،الإوفىالجؤاة

.571لمالأعوأف111

.17،18لمالأعلىسووة12)

.196الصععوأءلم131
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الإسلاميةالعفيدة2؟2

عليهوانئمنى،إذأفطيفمهن،والأشىالذكوالؤوجينخلقوأن!واحيا،

عأدأأهلكوأنهالشعوى،وفيهووأفه،وأفنىأغنىهروأنهالأخوى،الفعفمأة

وأطغى،أظلمهمكانوأم!أقبلىهننوحوقوبم،ابقىفماوثموقي،الأولى

.11"!غشىمافغشعاها،أهوىةكقل!ؤملاو

المحرفةالععأبقةالكتبقيبماالنجمسمووةفيالمذكور!ذاقأوناولو

عنوصرفوأفيها،صحلماوهصدقأههيمغأالقوآنلوجدناالأنوالموجودة

وتبديله.تحويفه

هئلىالسأبقةالكتبعلىوهيمنتهتصديق!هيحققبمأملبوالقوآن

الخ.(2،!...بالعينوالعينبمالغفس!النفسقأدطا!يفعليهموكتبنا،

،القوآلطالإسعلامكتابألطالققديمهذأهنأستنتاجهيمكنهاوخلاصة

علىباحتوائهالممحيحةالكتبمنيديهبينهاعلىهيمنقدا!ويمأ

*"".لها.هصدقأهضاهينها

ب!أتلكببعنتهبمثموتقدالكتاببهذاجماءالذيالوسعولطوأن

يكتملىبهلإنالسماويللتنؤيلىوختمهكق!ابه،بمعالمونو!ت،عليهالسعابقة

يكودطحتىالغاهموس!!سذامنذ!قسطةتزولىلا...!الإقيالناموس!

إلاذلك!وليعي،أكتمالههوكأهلةكليةفيالناهوشكينوفةوهعنى13"!الكلى

اذ.شعاءأنبيانهسيجيءهأعلىالكويمبالقوآدت

.التوواة:سثعاوأ!فمن-2

ن!بيببدمثالتبمثعيروالإنجيلى"!التوواةالسابقانالكتابالطتضمنلقد

البشاوأتهذهعلىالقعوفيكونأينمنشععويول!يم!طمحسمدثئم!الإسلام

.!4-36لمالنجم91"

.54لمالماندة211

+5:71قئ131
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213المقدسةطب!أرالأنجياءفي!عمدالساهـهم!:الفمل

عنال!كويمالقوآدطيكشفلملوالبمنعارأتتلكالكقابينأهلىقسعخبعدها

ولمح!عاعنالبحثجديةالىالمسعلحعين*نحنبناحعدامماهدلولاتها،

هويمبنعجىقالط!داذ:يقولطالعؤيزالكتابهوفهذاو(فعاواتيا،

وفقشرأالتوواةمنيدكقبين.لمافضذقأاليكسماثهوسعولقافياسوائيلىيابني

الصلاةعليه-المسيحبئنوقعد"؟"!دمحأأسعفهبعديهنييأتيبوسولب

باينلمامضذقأ!فيهاجأءلأنهالتووأةفيوودفقدالبعنعاوةهذهأن-والسلام

غيأضررفيبهاوهتفأنجيله،فيالبعثماوةهذهأثبتد!و(الموواةمنيدفي

الىفيتشرأ!:لقوليأتباعأوألسنتهمبقلو!مالصاد!ودطأتبأعهووددها،مجتمعه

أحمد!.أسفهبعديمنيأقيبوسولي

لهذهالبقاءالغالبةعنايتهواوادهمتفقدوف،أهوهبالخ-وجلىعز-والثه

هعوفةعنوالفصاوىاليهودأذهالطفصرفالزهالنما،مرعلىوغيرهاالبشاوة

البشماوافهنغيوهأفسروأكعمافسووهأحينىم!ك!دمحمفبوةعلىدلالقها

النقابفكشفالكويسمالقوآلطجاءانإلى،والرغبافالإهواءحسبالأخوى

غيرها.فيال!دلالةوجهكعنعف!ك،التوراةهنالأيةلهذهالحقيقيةالدلالةعن

أقيئمتكفموا.فيماأحسغواقدالوفيلي"قالط:التوواةقولىفيأ-جأء

هيأبكلى".فمهفيكلاميواجعلىمثقكإخوتهموسعطهننبييألهم

بهيقكلمالذيلكلاهييسعمغلاالذيالإنسأنأدطولكنودطبه،أوصيه

أدطأوصهلمكلامأبامعميفيتكلميطغىالذيالنبيوأهاأطالئهأناباسي

فيق!لمتوأن،النبيذلكفيموتأخوىآلهةبياسعميتكلئمالذيأوبهيتكلم

باسمالغبيبهتكلمفما؟الوببهيتكلملمالذيالكلامتعوفكيفقلبك

بطغيالطبلىالوبب،بهيتكلملمالذيالكلامفهويعئرولميحذثولمالوب

هنه!أ21.تخففلأالغبيبهتكلم

.6الصف!لم11"سووة

+22-18:17تثنية12)
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الإسلايحهالعقيدة2؟4

حيو!تلافإنالبشاوأت،شمأنمجملةعباوةفيجماءتقدالبشعاوةفهذه

لامنهموسعولطبمجيءاليهودفسرهاولذلكالتصرييح،علىدائمايغلبا!يف

والهمهمالعباوةهذهأجلىتعالىأدلوكان-المسلامعليه-أسماعيلىولدمن

لواذمحمد!ووفبوةعلىصدقشعياهدلكونعليهاحفأظألهاالقفسعنرهذا

شعأنفيهالهملكيالطونجوتهمحمدثك!بمجيءالتبشميرعلىتدلىأنهاف!موأ

الكقاب.هنوالمحوالإخفاء

عليه-عيسىبمجيء*."اعسلتدلطأنهاففهموأالمعمعيحيودطأها

أيضأ،وملكنيبي-ألهأكونههع-المسيحييننظوفيهوإذ،ونبوته-العععلام

بلإخفائها،ألىالأثمةالأيديتقسعوعلمولذلك،نبوتهعلىتدلطفيي

.-السلامعليه-بعيسىالقبشيرفيسمندهمأناعلىووددوهابهاأحتفظوا

لعدةىلجيرعبدأدبنمحمدنبوةعلىتدلطإنها:فنقول!المسعدميننحنأهأ

:وصه

المسيحلعيسىهعأصرودطوهمحتى-ينتظرونكانوادو!يلاإن:الأولى

بنيهنمويمأبنألطهع-إسراثيلىبنيمنيرسملىآخرهسعيحأ-هريمأبن

.لمالآدطوحتى-السملامعليه-عيسىبغبوةيعتوفودطيكونوألملأنهم-أسوأثيلى

مويمبنعيعمىالمسعيحليص!بهفالمبشعوعبداذطووبنمحمدسوىط!آي

أيضئمامويمبن!ىلييس!بهالمبصموأن:المسلميننحنونقولطأليهود.نظوفي

تقولى:البشماوة-لإدنالسلام-عليهعيصىحقفيأنهاالمسعيحيينادعاءوغم

الوجوهجميعهنتكونإنماوالمفلية.هثلك"إخوقيوسطهننبيألهم!أقيم

المقمائلين.بينالتمائلىتحيقيقيمكنحتى

بكافالمخاطبلموسىمثلأليعع!عيسىأدطنجدأوبالغظو

عليه-هوبحىلأن،إليهالمسعيحييننظوباعقباووذلك"هفلك"قوليفيالخطاب

الغسليوأحكاموالتعزيؤاتالحدوفىشعويعةهتفعمغةومعالةصاب-السلام

ذلك.!رإلى،والماثعووباتالماكولإتهنوالمحوهاتوالطهاوات

http://www.al-maktabeh.com



215المقدسةوالكقبالأنبيأءنيئ!!د:السادصالفصلى

دعوةوسالتهوكاشكاكله،ذلكهنخماليةفكانت،عيسىشمويعةأما

.السلامعليهموشىتوراةتضمغتهاالتيالتعاليمهذهاتباعإلىإمعوأثيلىبني

نبيأ؟بشوأكانوموسى،كذلكليعصوعيسىهتؤوجأهوشىكانكما

الأنبياءكصعائيوالجحيمدخلىنظرهمفيوموبحى،إلهعغدهمفهوعيسىأما

وهوسرعيدخلها،ولنفلمعيسىأها،آدمخطيفةلودصأثقهمعيسىزهنحتى

يحاولمح!طفلعيسىأما،شريعقههنالجهأدلألطدعوتهسبيلىفيوجاهدحساوب

شري!عته.منالجهاديكنولم

ب!سأبخعو،ؤوعمنفليس!عييسىأهابعثرين،أ!ينمنموشىكالنكما

يمدش!!عوجلسالموتمنقاموعيسىيقولودط،كماالقدوس!التهابنهو

كذلك.فليمم!هوسىأها،كزعمهم،والأمواتالأحياءبينليقضيالوب

إخوقي"ومعط)منبهالمبشوأنفيهاجماءقدالبعثماوةهذهإدن:الثاني

أي!بفلكماقيمأو،منهمنبيألهمأقيم:لقالىإلمعوأئيلىبنيهنالمرأدكالطولو

أخوتهم.هنلاأنفسكمهن

الأعلىالجد-لإسحقإخوةوبدغيهإسمماعيلىتعالىالهةجعلىوقد

وبغيه.-لإسرأئيلى

إسماعيلىأخوةقووالذيفإنأنفسنا،عندمنهذأندعيلاونحن

لهانجواطةوعدشمأدطفيوودفقد،التوراةفيجماءماهو،وبنيهلإسحقوبغيه

فقالط:إسحقلبنيإخوةاسماعيلىبنيباناسعماعيلىبولادة

و!ذ.هإسماعيلىبنوهم!وهؤلاء:وقالطيعمعكن!أ؟!أخوتهجميع!وأمام

مصرأهامالتيشعووإلىحيويلةمنوسكعنوا...وحصوفهمبديماوهم(اسماؤ!م

نؤلىكا!21.إخوبئجيعأهامآشعوو،تجعصءحيفما

.16:22تكوين!؟"

.18-؟25:6تكوين12)
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الإسلأهيةالعقيدة2؟6

اهعحقابنعيصعوبغوهمهنابالإخوةالمرأدألطإلىالمحققون!يذصب

تكودطوبهذا-السلامععليه-اسماعيلىبنيهنؤلىقبألةسعاكنينكانواوهم

عليه-إسحقهنعمومجتهملبنيإخوةبانهمإسماعيلىبنيوضتكاقدالتوواة

.-السعلام

الاشعارةهذهوفيفمه"فيكلاهي!وأجعلىالبشعاوةهذهفيجاء:افمالث

والتقنين،والنهيالأهوفيهيكونكستمابعليهسينؤلطبهالمبشموالنبيأنإلى

والشعويعة.العقيدةنظامفيالتبعيةوعدموالامعتقلالى،والتنظيم

موشىدعوةهنمستوجاةدعوتهجأءففقد-السيلامعليهتالمصميحأها

...خاصةأسوائيلىبنيعلىدعوتيهمااقتصاوحيثمن-السعلامعليه-

الافجيلىفقالطالقوواةتعاليممنذليسقلماوهقروأمجددأافجيلهجاءكما

هاالأنبياء،أوالغاموبىلأنقف!ضت!-!هاالسعلامعليه-عيسىعنحكاية

نقطةتزولطولاوالإوض!السمواتتؤولطأنالى..لأكملىبلىلأنقضجئت

.(؟"!...الكلىيكودطحتىالناهوشهذأهنواحدة

المش!اوهذهالكلكينون!ةتتحققوهتى؟الكلىيكودطهتىشعويوليت

!ناكوليعس،القياهةقبلأيوالأوض،العمعموأتتؤولىأنقبلىإنهاإليها؟

قالطالذيالكريسمالقوآنسيوىوكاهلتامككلىالناموبىاكتممالطحققكتاب

،(2"(وهوشىأبراهينمضخفبالإولىالعضخ!لفيهذاإن!ضه:*ا

الكتمابأهلىعالمأليهألمحكمااطةأنبياءإلىبهالموجىالناهوسك!مالطواليقرآن

محمدعلىالمنزلطالوحيآياتأولط!ممععندهماقالىالذينوفلى"أبن"ووقة

إذجذعأ.فيهأل!يتني..هوسىعلىأللةأترلهالذيالعاموسلهوهذاأنآ!

.13"...قوهلثيخرجك

.17:قىه111

.18،،127(الأعلى

.هشامابنسيوةواجح13)
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217المقدسةوالكتبالأنبياءفي!محمدالساس!:الفصلى

ألىالمسليمينم!اجويهنالقرآلطمعمعحينماالحبش!فجاشيقيالىوكما

لى.واحدةمشكاةمنليخوفيهوشىبهجأءوالذيهذا"إن:قألى،الحبشعة

إليكوأترئنا!:تعالىقولهفي-الكوي!مالقوآدنعليهصادقماهووهذأ

.إ؟"!عليهوفقئمغأالكتابجطهنيذئهبينلماهصذقأبماقئالكتاتجط

أصكط:بمنعاوة-ب

منوتلألأسععير،منلهمدمفاء،وأشعوقهنالوب"جأءالقووأةفيجاء

طىه33:12!تثغيةاكةع!يوعثناويميغهوعن،القدسوبواتمنوأق،فماوانجبلى

ثلاف:وسالافإلىتشيرالفقوة

نبيبواسطةسعيغاءجبلىهنخماوجة*أبنووأشرقتالتيال!يهودية11-رسيألة

.-السلا!عليه-مومعىالهة

فلسعطينباوضسععيرجبلىمنآيحةأذبنورأفعوقتالتيالغيمماوى-ورسعالة(2

.-الععملامعليه-عيسىاذنبيبوأسعطة

المكومةبمكةفاوالطجبلىمنآتيةأطةبنووأشرقتالتيألاسلام31-+ووسالة

هدايتهبإشواقاذنورإشراقوكالطيهررمحمدالضبيينخاتمبوأسطة

ومحمدهوسىالكويمينال!غبيينعلىا!عظيمتينالشعوي!عتينبإنؤالهللبعشرية

والسعلام.الصلاةعليهما

فقالىالثلاثةالأماكنهذهإلىأثعارقدالكويماليقوآدطوأن!ذأ،

.12)(الأهينالبقدوهذأشينوطوليوالؤيقوفيوالنيهن.!:سيبحانه

الذيينالأنبياء،بصعرفوثعوذ!الكرأهتهيأالأشعياءبهذهتعالىفاقععم

أرضىفيبقعةأفعوففيأنباتهماهصعهوووالزيتونالتينفبمانهنها،خوجوأ

.74لمالماثدة!1)

.3-1/لنبنا211
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الصلاة0عليهما-عيسىوهولدإبوأهيمههجو،فلسطيناوض!وهي،الشعام

مععير.بجبلى!االمعبووهي-والسعلام

ومهبط-العععلامعليه-لموسىألثههناجاةفهو.هكأنسيناء:طووأها

المباوكة.البقعةفيالرسمالة

ألاسم.جمهذامسعمىهكيةفيجبلىفهو،فاوألطجبلىأما

وهيىفيمحمدالإسلامنبيمولدهيهكةأدطبالضوووةوهعلوم

الكربمة.الأيةفيالأهينبالبلدعنها.المعبو

معووةبأولطعليهأوالمععدقالمذكووةالتوواةفقوةأنهناالمقالىوخلاصة

سيدنأوسالةوإلىسعيناء،هنخوجالذيهوسىسعيدنانبوةالىتشيرالقين

الذيوالموسينالينبيينخماتممحمدان!يسوآالىسعير،هنخوجالذيعجعى

*.فاوأنهنخرخ

هذههنأليهتمفعيرهاعكلأل!الذكرآنفةالتوواةفضةم!فنأنيمكنول!

الصادق!.الغبوءة

الإنجيلى:شعاوأتهن-3

بنيإلىأسحقبنيهنالغبوةانتقالىعلىيدلىهاالإنجيلىفيوودأ-لقد

المضنيةالإصلاحمحاولاتبعطالجأدةعلىيستقييموالمداهواهااسماعيلى

الإنجيلى.قولىفيوذلك،انبياثهمهنأسوأئيلىلبنيالمتتابعة

وفضهالذيالحجوالكتب،0فيظقىأذ2أها8:يسوعلهمقالى

عجبوهوهذاكأنالوبقغلىهنالؤأوية،وأسصاوقدالبغاؤودط

تعملىلأمة!لمحعطىمغكمينزعأفههلكوتأنلكمأقولىكذلكلأعيننأ،

عليههوسقطومنيقوضضالحجر!ذاعلىسقطوهنأثماوه،

.(؟،"يسحقه

.44-42لم21ىق(11
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219المقدتوالكشبالأنبياءفي!محمدال!ععادم!:الفعسلى

هوالبغاؤوندرفضهالذيبالحجوالمرأدأدطألىالمحققودطويذهب

فقد،ونسلهعقبهمنكأيخ!رمحمدكالطالذي-الصععلامعلييه-اسماعيلى

ولاؤرع،ولاهاءلاحيث،هكةجبالىوهيفماوألطبريةفاسكنبهأهو

وقدوأبنها،هاجوصرالبويةهذهفيالأخرىالكائناتهنلأيحياة

مأساوةسيدخهامنباهو-والسلامالصلاةعليه-أبواهيمفيهااسكنما

سعيكزبأن!هفوعدهاهاجوطمالطقدسنبحانهوأولإمعمامجلى،أخيأممحق

.الأقوىالسلطانالذويةلهذهويكونالواديت!عمحتىذريته

السلامعليه-أسماعيلىولدفي!إبواهيملهاجوة!اوعدتحعققوقد

إمعماعيلىسعليلى-اذعبدبنمحمد-العوبيالنبيالىالغبوةفانتقلت-

وسملاهه.اللةصلاةجميعأعلي!مابراهيممن

منالموافىبيالطفينيمط!ع!ملامنوالناقدينالمحققينوايكانوهكذأ

النص.هذافيالمذكووالحجوهعنى

إسماعيلىذويةهنالذيالنبيمجيءعلىأكدقد-السعلامعليه-والمعمعيحب

النععوص!فييوجنأأنجيلىيحكيهفيمالحؤاوييهقيألىحينمحصدثئم!

الأتية:

أ+لأبدإلىمعكمليمكثآخوصبخ!يكلالأبهنب!أ!أظ11

يعرفه،ولايرأهلالأنهيقبلهألطالعالميستطيعلاالذيأقىووح

.!فيكمويكوذهعكمهاكثلأنهفتعوفوذ4أنقموأما

الذيالقدس!الووحالمحزى"وأها:يقول!الإصحاحنفعع!21.وفي

...فلظهابكلىويذكركمشيءكليعلمكمفهوباسميالأبسيوسم!له

.(؟أ"ءيعثفنلهوليمع!ياتيالعالمهذاوئيمصلأنكثيوأهعكمأتكلملا

سمارسملهالذيألمحؤىجاء"ومتىيوحنايقولىآخوأصحاحوفي13

.16،17،26،35لم14يوحناأ؟)
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يسع!ىفهوي!نبثقالأبعندمنالذيالحقووخالأبهناليكم

.،2،"يل

أنهالحقلكمأقولط!ولكنيآخو:.هوضعفييوحناإذجيلىويقولى14

أدطولكعنافىيياتيكملاأنيطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخير

بروعلىخطيةعلىالعالميبكيتذأكجاءوهتى،أليكمأوسلهذهبت

فلأفيبوعلى،وأهابييؤهغولطلافلأنهمخطيةعلىأما،ديخونةوعلى

هذاوثيس!فلألطدينونةعلىوأهاأييضأ،تروننيولاأبيإلىذاهب

لاولكنلكملأقول!أيضأكئيرةأهووأليإدطدين،قطىالعالم

فهوالحقووحجاءذاكهتى،وأهاالأنتحقملواأدنتسقطعودط

يسمعماكلبلىنفعمعههنيتكلسملالأنهالحقجميحإلىيوثعدكم

ليمماياخذلأنهيمجدفيذالث،آتيةبامووويخبركعمبهيتكلم

ليممايأخذإنهقسلت،لهذاليهوللآبهاكلويخبوكم،

ونحبوكم!،21.

هذهفيالوأودة)المدؤىأكلمةأدطتأويخيأالنأبعتطوهن

)المحمودأوهعناهأأبيويكليطوس(اليونانيةفيأصل!أكأنالضصو!

وهعغاهاأيضأ،اليونانية)بأوأكليطعم!أألىبدلستثمأمحمدأأي

الناس!بتسليةيقومالذيأيوالمسئن(،الم!عطمئنأوأالمطمأ

آخوفيت!وتثموالمصير،المنخماعلىوهآلهمحالهمعلىوطمآنينقهم

المحوبيةإلىاليونانيةمننقلتحينأالمعزيأإلىهراحل!ا

والإذجليؤقي.

الآياشطهذهفيالموادتعيينفي-تعالىافةوحمهالمودوديالشعيخيقولط

الأتية:الثلافالنقاطفيننظوأنعلينا:يجبالسعابقة

.26/؟5يوحنا11)

.51-7/؟6يوحغا121
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22،المكدصةوالكفبالأفبياءفي!محمد:السادمىالفعل

السعويانية،كانعت!رهفيالغاس!ركذلك-السلامعليه-عيسىلغسة-أن

الأوأمي.لأصلهأالعاهيةالانةوهي

وفعبحدهنأكثرأ"!أرسنةسبعينبعددونتالأوبح!ىليج،ذألا-

.-السلامعلية-المسيح

ثلاثةخهايةالىذلكوكانالسويمانية،كانتفلسطينفيالمسطعمينلغة-إن

الأسعم!هذهعلىوبالبناءالمصملمين،أيديعلىفلسطينفتحبعدتوون

الضالي:ألاستشاجيمكنفبمانهالثلاثة

عنفلسطينأهلىوبينبينهمالععلةطريقعنالمعمعلمونعلمهها.إن

باللغةالأناجيلىفيتجدهالذيهنأصحهويكرنالسلامعليهعيسى

اللغةطويقصالمعوفةهنأصحالمخالطةطريقعنفالمدرفة،اليونانية

الصريانية.عنتوجمتالتياليونانية

-اليومالإنجيلىفيئابت!ولماأصلىهيالتيأليونانيةفياللفظ+إن

.!ةد"!حأحلو5،باواكعليطصأهو-المعمميحبعدالمبعوثالنبيعلىيدلىالذي

هو:أأووجنأهفلىالمسيحونالمقوجمولطفهمهاعلىاللفظهذاوهعنى

أييضأذ!طئطبمثلىفسو؟وبعضهمأالمطمئنأوهعناه3*هحهأ*،!3543!حمح!ء!!

35"هث!هحوأوالغاثبأأو؟المساعدومعناه!35،3"كل!ا:هعناهبالطفيقولى

يأح*ح"4!3هن!وتيالمفسرينوبعف!.أيضأأنئ!ملاأوهعغأه3*هحآ!أه

المعلم.

وأ"المحاهيأي!478ي!"حهعغاهبأنوأأوغسطينأ(توتليانأويقولى

وهعناه30(لأأيقحح)بيويكليطوسأ!آخرلفظفيهأاليونانيةولكنالوكيلىأ

.أدم!حمأأيأالمحمودأ

فرقءةثةل!سح(*3الأولىواللفظه"لأأحق!قي3اللفظهذابينوالفوق

تقويبأ.المدةهذه.تصفبعدالفالأناجيلىبعض!"؟؟
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النصران!يةعلماءأدطفالأغلب،عقبعلىوأشأ!ىلقلبهالمعنىيخير-لكنه،بصطيط

إلىيحتاجلاوأضحوابحبهك!انهالأولطاللفظوجعلواالثانياللفظغيووأقد

.بيان

فينقلىالذيالسريافيواللفظسويانيأ،كالطالأصلياللفظأنوالظاهو

هذاوعلى)هغحمناأبمعنىهوالذي(بيريكليطومور!هوهشامالسيوة.لابن

16/14،62اصحأح(يوجغاأفيالإنجيلىعباوة!شامابنتوجمالمحنى:

عسر.السادسالإصحاحفيسأبقأأليهأثعيروما.16لم15وإصحاح

يأأقليطوا!ذ(اليونانياللفظترجمقهفييستعملىلمهعشاموابن

ولكغههر،كماالنعماوىالمترجمودطتفعمعيوهفياختلفالذي،باواقلي!أ

هشعاموابنأسعحقأبنقالطثسم؟هنحمنا!بمحنىهوالذياللفظفيهأستعملى

،بيويكليطوسأأ؟أ.وباليوفافية)محمدأهوبالسريانيةهنحمناهعنىأن

هأتهشعاموابن!768عامماتإسحقأبنألطهذاإلىأضفناوإذا

المعووف،بيويكليطوس(اللفظأدننسعتغتجأدطفسقطيحم828عامفي

كانهعثعاموابناسيحقابند!ععلىوعوضهافلسطينطولطفيبالعسويأنية

بمعنى؟بيويك!يطوبحىأكالطاليونجانيةفيلهالمقابلاللفظ،مغحمغاأ،وأدطبمعنى

إلىاللفظهذاالمسيحيةعلماءغيرالع!دهذأبعصدوأنهأمحمد!

"باواقليطم!أ"21.

هنالنبوءأتهذهفيجاءلماهطابقأالشعويفالنبويالحدشطجاءوقد

+(31"!محأوأنأمحم!"أنا!ور،فقالىبالحفاد!همحمدوصف

.248ص1جص1مجلدهشامابنسيوةأنظرأ؟أ

هنترجمه142-136ص؟صبتصرف،العالممعيدصعيوة/الموفىوفىيالأعلىابوأنظو:!2)

أنصاوي.الحقعبد.دالأودية

والطيالصي.دأودوأبومسلمصحيح131
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223المقدسةوالكتبالأنبياءفي!ععد:الساهـعىىل!فلا

أيليا12،الممععيح(1)أفرأدثلاثةيغتظوونإسرأئيلىبنوككالطجس-لقد

!ووهيشظوولطالذيالضيذلك131النانب!ووهفيأألياسأ

جميعأ،؟أ.لهمالمحلوم

صذفيالوأودأالجيأذكهنالموادعلنقعرفأن.لنأكالطرأذأ

عندهمالمسعمىؤكوياأبنأيحعصعلىينطقنجدهلمفيإنغامجيئهوالمنتظويوجنا

هنولاقويحبهنلاهويمابنعيسىعلىيغيطبقلاكيما،المعمدانأيوحناأ

تقيضيالكضببأنأخبووهالتلاميذلأدن،الأياتك!تهنم!فيماعلىبعيد

أنهعلىدليلىذلكوفيذلخة،علىفصدقهم،عيسىغيرآخرنبيبمجيء

الموأد.-المصعيع-هوليعع!

!المعؤىالمصسيحعنالإنجيلقول!ألىهفأالنظونلفتأنوفسضطغ

هأبكلىويذكوبمم"شعيءكلىيعهمكمفهوباسميالألمحبسيوسلهالذي

الناسويعلمالمصعيح،لإسممصدقأالأتيذلكيكونأدطهعناهأن"...قلته

وهو،نمي!ملاوثيء،لكلىالضبيانفهوثيءأ)كلبانهعغهالمعبوالقوآن

هابكلى:"يذكوكيمقوليوفيقبلى،هنيعلمونيكونوالمشيء،لكلىالمفصلى

أنبياءهافهحملهاالتي-الع!دأم!أفة-الأهانةهذهلأتباعهالمصعيحتحميلى"قلته

أذابهوالإيم!انبقصديفوتذثيصهمأمم!موتوصيةبمحد!رربالقبشير

أقوئم1قالطولتئضونهبهلتؤهئنهعكملماهصذواوسولطجمائكمئح!أدوكوه

هنهعكموأنافاشيهدواقألىأقروناقالوأإضويذلكمعلوأخذئم

.(الشاهدين

فهوالحقروحذاكجاءهتى!وأها:14الغصفيقول!يحملىوعليه

."الحقجميعألىيوشدك!م

.25-99/1يوحضاإ؟؟
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يسمعماكلبلىنفسههنيكلملالأنهالنص!نفسفيقولهوأها

."آتيةبامووويخبرثمبهيتكلم

وخيئإل!هوإلقالهوىعنيغطقوما!الكويمالقوآنعنهعبوالذيفهو

عنإخبارهنالقوآدطبهجاءهأفهو:آتيةاهووعنإخباوهوأما،(يوحى

منالقوآدطكودنصدقعلىدليلأغذمماالمسققبلفيوتحدثحدثحتطمغيبات

كأ!ب!.محمدهدجؤأتسعجلىالأخباوافهذهوأنأذعند

الحق!يعإلىيوثعدهمالذيأالحق،ووحهعنىيؤولودطوالمس!يحيودط

هعنىإلىالسعابقةالفقوأتفيالواوذثنأالمعزىأمعنىوكيذلك،أهأههملهويصمهد

له.!لسعهدبعدهيجيءالذيالمعؤىفهو،الثالوبثثالثالقده!الروح

بعدهمنلعيسىالقدس!الووحشعهدفبماذاالقولى،منهواءهذاولكن

لغيرهم؟أوللحواويين

لإنهمعندهمللممععيحيعثمهدهنإلىحاجةفيفليسواالحواويوناها

هوكماغيوهمعندحقيققهعلىيشمهدونالذينهمبلى،يقينعنبهالمؤهغودط

الفاني.النعولفيمذكور

الكاتبينهنأحديسعمعولننيسمعفلمالحواويينعجرعندوأها

المسيح،بحقيقةليعرفهالناسمنبئماحدأتصلالقدس!الووحأنوالمؤرخين

بالمسيح.بالإيمالطوأعلمهبولسىبالقديسورأتصلىأنههنيقألىماألااللهم

حياته،فينفمععهبالمسيحبولس!جهتل!لمحفطنظر،الكلام!ذاوفي

وفعه،بعدنفسهالمسيحأوالقدسبالووحيهتديأدن،العقلىهعيقفقفكيف

-بالمسيحشعهدالذيأهأ.لدينهداعيةيكونأنبعديععحلموفعهبعدلأنه

علىالتحفظمع!بعبداطةبنمحمداطةومعولطفهو،حقيقةوللمسيح

له،وشهد،عيسىبعدجأءالذيفهو-المعوىأوسلىالذيهوبانهالمصعيحكون

العألمين،نساءعلىمكانقهاووفعوط!رها،فنقاهاأههأنصفكماوأنصفه
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225المقدسةوالكعبالأيخ!في!محمد:السادمىالفصلى

ينبغيالتيحقيقتهبينكمابها،جاءالتيالصحيحةالعقيدةوعنعغهودافسع

الكويمأ)القوآنانلدالكتابفيذلكوسجلىأهه،وفيفيهئعققدأن

وسولطمريمابنعيسىالمسيخقتلناإناوقولهمغظيئمابهتانأمريتمعلىوقولهموبكفيرهم!

هنبهلهممأمنهكطثلفيفيهاختطفواالذيين!إدطلهمشئهولكنضقبو؟وماققلو؟وها*ا

-56الغساءأ(حكيئماعزيزأاذوكالطإليهالثهوفعهبلىيقينأقتلوهوهاالظنأئباغالالجم

158.

بعدنبيأورسولطوجودبعد!الأدنحتىشعاهدةكلهاالدنياأنعلى

محمد،شويعةإل!سخكالدكقابفيمقووةشمويعةولامحمديهررمجرعيسى

حكيمهنشؤيلىلأنهخلفهمنول!يديهبينهنالباطكياتيهلاالذيوكتابه

حميد.

تععمجلىالتيالتوواةفيللبشعارةهطابقةالأناجيلىفيالبسعاوةتكونوبهذأ

علياقيولمأس!ماعيلى،بنيإخوتهموسطهنكموسىنبيللبصمويةسيأتيانه

الذيهوبأنه،ا!لثالدنياتشهدكمامحمد!ررالغبيسوىهوشىبعثةنظام

منيتكلسملاالذيالحقووحوهوفيه،بماالضاسيكلمكتابأعليه*اأنؤلى

القوآنفيالمعنىهذأيعيدحينالعظيم*اوصدق،اليهيوجىا!مببلىنفسه

يضطقوهاغؤىوهاصأحئكمصلىمماقوىإذا!والئجم:!ولىاذالكويم

.1:14مسج!نلا،(القوىشديذعلفهيوجىوحيئإلاهوانالهويعن

عنالمعبزالأنجاءوكقبالتووأةعليهأثمتملتمماكثزهنفلىهذأ

غير،كنيرةآيا!طهنأيضأالإنجيلىعليهأ!قملىوممما6القديمبالعهدمجم!رعهما

ذاعبدبنمحمدنبوةإلىوالإفمارة*."اعلىظاهوةدلالةتدلطذكوبت،ما

أنذثر،ا!لكالسعما!يةللشرأثحوالخاتمةوالحنمالدةالحاكمةالشويعةصاحب

الشعاوات"؟أ.هذهيتسعلذكو!لالمقام

بيناقدوالإنجيلىالقووأةأنعلى(المقدسةالكتعبفي)عمدكتأبهفيالقلعجيالدكتوربرهن19،

أليه.فاوجع،اخوىمميؤةوأمووأومكانها،،بعفتهوؤمن،ونسعبه،الههرسولىمحهداسم
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المتئماج.ء.صصا

الممعما!يةالكتب

تقديم:

ذإخطير،جدوهوضوعيآتاويخيآالسماويةالكتبصيثالحطإن

فصلىهوب!حقن!أوموضوع،الموضوعيةمدالمهابتحديدتتحددالمسؤوليةخيطووة

وأنفيذلكفيوالغتيجةالعباد،وبإلىذسبتهاتقصلىكقبفيالخطاب

وأسلطأنآ،بهينزلىلمهاسبحأنهالحقإلىينسبمنحوفيأثعدفما،إثبات

ةي!وؤ!معملاهيالنضائجوفيأية،وسلهإلىبهوأوجىكقبهفيأنؤلههاعنهي!غفي

.،.الحالمننوبامامالكاملة

وألدينالقعصبمنالتحووالمهمةهذهغماولخوضيستلؤملذلك

مدعمةالمغبع،أ!عيلةيواهاأينما،الصدقلهرالعقيدةالحقللدينإلاعقيدة

ه.الحجةةم!لسم،ال!نتافجسخكا.!،بألأفى!ة

التةبتوفيقذممقعينفإنغأ،القضيةهذهفيبدلوناندليأنلناكيان!إذأ

إلىمصعتندينلعومجم!ا،فهمناحسج!بألععمماويةالموسعوهطألكتبونسقنطق

اللةعفوراجينبها،.يدينودطممنخاصةتضهيوها،ء!المتخص!ينالعلماءآواء

،الكراموسلهإلامعصومولاالعباد،وبإلالإكاملىفإنه،القدمؤففإذا

!ذهمنوالمقداولطلهرالتأويلى،والقبديكالت!حويفمنبعغايتها-لمحفوظةوكتبه

حعسبالظليةالكقب!واليوآالبعقر!ةالمجتصعاتفيالعملىوعليهالكقب

:ا!ورتؤممالطفيالأقده!
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الإسلاهيةالعقيدة228

عليهموسىإلىالمغسوبةالتووأةأسفاو"أ!تضمنوقدأالقديم)العهد-كقاب1

وسفو،اللالهصدننوسمفر،الخووجوسعفو،التكوينسفو:وهي،السمعلام

.الأنبياءأسفاوثم،القاويخييةالأسفاوئم،التننيةوسمفوالعدد،

هو:منهأالآلطدواشهخهمفاوالذي

لحعائووفرمكهالدينأسعاسلأنهالمذكووة،بئماسفاوهالقووأةكتالمحبط-أ

المععلام.عليه-عيسىآخرهمالذينإسوأئيلىبنيمنالأنبياء

بنيانبيأءأحدعلىسعبحانهأطةأنؤلهكتابوهوالؤبوو،كتاب-ب

دواستنا،فيبهالاهقما!وجاء-،الععلامعليه(داودأ!واسرائيل

..الإنجيلىوقبلىالتووأةبعدبالذكوأخقصهقداوللأن

إلىأحدهاالمسيحيودطينسبأوبمطأناجيلىتضمنوقدالجذيد،2-العهد

أيوحناأ.إلىوالوابعألوقا!إلىوالثالثأعرقمع!أإلىوالفافيأهتىأ

هيدواسعتنافييعنينأوالذفي،ووسعائلىأخرىأسعفأرأتيضمنكما

إلىافمأوالقوآدطولأدط،الكتابذلكاساسولباعتباوهاالمذكووةالأنياجيلى

غيوه.دولطعيععىعلىالمنؤلىالإفجيلى

ونهايةالدينتمامبهوالذي،الصعما!لةالكتبختأموهو،الكويم3-القوآن

ءوالأنبياء.بالوسعلىالوجيأتعصالى

كتابأدو!يلايعتبوهالذيالقلمودعندواس!يتضمنبتذييلىذلكنختم-ئم4

للتورأة.هتمئماهقدمعأ

تعالى.أذبقوفيقهسععينينالتووأةعنالحديثولنبدأ

الكقاب+وهوسفوجمحأسفاو11)
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ةأوالو

حقأ،ميعناالرهمبطوشويعةحكماءنحنتقولون"كييف

."الكاذبالكتبةقلئما!!حالكذبإ.لى

8:7،81"أوهيا

عليه-هوسىكقابع!ليأطلقالذيالصعاهيألامعمهيالضوراة

أوبعةمنيتكونمؤلفآيحنيفإنه:الضووأةلكلمةاليونافيالتعبيراها-الممعلام

العهدلكتابالأولىالخمسةالعغأصوكونعتالتيالأسفاووهي!وافسأ!أ*ءأؤجا

سعفوآ.وثلاثينتسعةهنالمكودطالقديم

إلىالكودطأصلىشوحفيمعلوماتهأتنحعرالأسفاومنالمجموعكةو!ذه

كنعالط.أوضأليهودودخولى-السلامعليه-مومىموت

للشععبوالاجتماعيةالديشيةالحياةايضأالأسفاوهذهكمساتشرح

الناهوس.أوبالتوواةسعميتولذلك،أليهودي

عروب!عنوأكتقبهاهوسىعلىالتوواةأترلىاقهالنفيهشعكلاوالذي

وحقبئذلكذكوكماالعلماء،منوالمحققونالمؤوخودطذلكذكووقد.وجلى

ألتهالنالقرآلناخبو!قدالسماء،من،نؤلىكضابآخرالكريمالقرآلطوقومجه

أدطوأمرهوت!عفصيلأ،هومجظةشيءكلمنفيهاوأعطاهالألواحتهو!ىاسقكقب

باحسنها.قومهيأخذ
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الإسلأهيةالضيدة230

هيقمالمحئطفضمبعشبروأتميمناهأليلةثلاثينهوسى!ووأعذناتعمالا:قالى

.(؟"(ليلةأربععينوبه

لأذفيالكلماتهذهلنفمعمكأكتبلموسىالوب"!وقعالطالقوواةفيوجنماء

عندهثاكوكالطاسوأئيلى،ومعهعكعهديقطسععأالكلمات!ذهبحسععب

علىفكتبماءيشعوبولمخبزآيأكلىلمليلةواوبعيننهاوآأوبعينالولمجبكا

.(21!رصعلاالكلماتالعهدكلماتاللوحين

بوسالاتيالغاس!علىاصطقئئلثإفيموشىيا!قالطسبحانةوقالط

كلىهنالأئواحفي!لوكتبناالشاكوين،منوكنها"آتيئكفخذوبكلاهي

باحسعيهايآخذواقوقكوأفوبقؤةفخذهاثيءلكلىوتفصيلأموعظةشيي،

.13"(الفاسقيندأؤسأويكم

علىأنؤلهالذياللةدينعنالقحولىسوييكعانواموشىأتباعولكن3

فيإسرأعهممنذطثعلىأدلطولااخوى،آلهةإلىتووأتهوتضمنتههولعى

القوراة،تعلقيهأثغاءبأيديهمصنعوهعجلىفيتمثلوه،مصنوعإتهعنالب!ث

خلئهمهنبعدههنموسىقوئمواتخذ!خما!باللةكفوواوقدإلي!مفوجع

وكاثوااتخذوهسعينجمهديهمول!يكلضهملاأنهيوؤأالمخواؤ،لهتجعسدأمجخلأ

،151(فوسىإلينايوجغحتىعاكفينعليهنبوخلن!قألوا("1(ظالمين

بعدي!عبدونهصمغئمالهميجعلأنالبحومننجاتهمعقبهوسىهنطلبواولقد

سبحانهقالطوعتوامنهمغلظةالكبرىوبهآياتمنالعديدأواهمأن

قالوالهمأععنامصعلىيعيهفودطقومعلىفاتواالبخرإسوأئيلىببني!وجاؤؤنا

+24لمالأمكلواف11)

.27،28:س4/الخروحمت!21)

+441،541/الأعراف13)

.148لمالأعراف14)

.95طهلم15)
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32،السماويةا!تب:السابحالفصلى

فعئزهؤلاءإلط،عهلونقوئمأنكم:قألط،آلهةلهمكماإقألنأأجعلىموسىيا

.11"!يعملودطكانواهاوباطلىفيههمهما

للقووأة:والموضومحيةالتاويحعةالأ!ا

لاالدواسةوهذ!،عل!هيماعلىموضؤمجيآالقوراةتدوسأدط!ب

ايضآ.أشصو!اتأويخئتنأولطبك،فحسبالغصوص!تقنماولط

الظووفعن!كوةبتكويرالوإقعفيتسمحالنعوص!تاري!غهعوفةإد

البسطيءالقكوير!!إلىالقوولت،عبوالغفعيةالق!عدبتإلىقادتالتي

.!2"!فأضموأخوقمحذوفطهتعددةبأجزاءأليومنملكهكسمالمجموعها

موسى:توواة!عير1

علىنؤقطهاأولطفإنما،مختلفةتأريخيةأطواوالتووأة!عمرتلقد

!يالحععنطخشبمنصندوقتمالهاصنعبيدهوكتبه!ا-السلا!عليه-موسى

أوضولوعذهمالثهألطموسىأخبوهسمثم.فيهووضعهاألىبعهدبيتابوت

هنفكانوادسخولهاعننكلواولكنهمهعمو،منخووجهمبعدكضعالط

هوشى-ط!اموفيها،!سنةأدصبغينالأوضقيبالتيه.افىوعاقبهمأنسوين

.-السلامعليه

ال!ع!ديسميهممامعالقتمالىمعامعاليهوددخلىهوسىوفاةوبعد

يسميهموالتاريس!،آن!ذاككنعسأدقأوضسكمالط،.*..ا!بالقديسم

الكريم.القوآدطعنهمذلالثحكىكمابالجباوينوصفوهموهم،با!عماليق

جيوأنهم!عليهمتغلبفقدخطير،عهد!أالتوواةدخلتذكومجغد

فيهكانتالذ!العهدتأبوتوسلبوهم،الحووببفيوقهووهم،لط

التيالوحيدةالنسخةهيوكانتالقوواةفيهتوجدلممه!يلإأعيدولما،القودراة

+381/فعوالأا!؟"

.61لمالمقدسةالكتبدواسة:بوككايهوويمس12)
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الإسلأمبةالعفبدة232

وكانغيوها،كتبقدكاناسرأئيلىبنيهنأحديكنولم.بيدههوشىكتبلأ

بنيعلىووصيهموسىخليفةنودطأبنأيوشمعوفاةبعدهذاأنعداهها

والمذابح.الهياكللهاوثميدواالأصناموعبدواوفاتهبددأوتذواوقد،اسوائيلى

وأنكسو-أسوائيلىبني-لطاأفحاوبالقديمالع!دفيجاء

منوسقطجدأعظيمةالضوبةوكاشطهت!خيالىواحدكلوهوبوااسرائيلى

.(؟11أدلعهدتابيولمحتوأخذوجلىألفثلاثودناسرائيلى

-الحعلامعليه-موشىعلىالمترلةاليعمحيحةوالتوواةالعصوذلك!و

الكهنةصدووفيمحفوظهنهاكالنماماإلااللهمالوجود،هينأنمحتقد

الضوووية،العنعوعيةبالأحكناميختصكالطمما،الشمفويةالووأياتمنوالإحباو

صحفتمابعدفيمايكتبوأانعلىمعاعدتهمالتيتاويخية،وهيحوادثوبعض!

مجمومكةهنهايقخذولطهمثمكفيرأ،ويخفولطيبدونهاوهناكهنامنوقراطيععى

فيوطلواسلطانأبهاللةينؤلىلمماهنهاالغام!يعلمودنالضوواة،يسمونها

يعمهولن.خوضعهم

موسى:إلىونسبت!االمعا!رةالتووأة-2

مخقلفين.عصوينبحمع!مبالمعاصوةالضوراةإلىالنظوةتختلف

علىطويلةقوولطة!يطوالغعمارىدو!يلألدىسائدأالاعققادظلىلقد-أ

وبه،عنموسىأكتتبهاالتيهيالخمعممةبأسفاوهاالحاليةالتورأةالط

قالطتعالىالوبإن:غولىالتيالتوواةعبأوةإلىذلكفيواسقندوا

تقولط:التيوالعباوة12""الكتابفيتذكأوأهذاأكتب!:لموشى

.(3"-!الوبقولىحعع!ببوحلاتهممخاوجهمهوسى"وكتب

فلافيسوبىمنهموهناصوولطاصحابالرأيلهذاكالنوقد

51،115لم4أولىأصمويلىبمم1)

.7/41خووئح!(21

.2لم33العدد13)
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!لا2السهاويةالكلعب:السابحالغصلى

العه!دفيجاءماأيصآذلكومنالاسندوي،ولهي!ون،جوزيف

كنتملولأنكم"يوحنأقولطهثلىهوهىإلىالتوواةذممبةهنالجديد

لممعقمكنتمفإدنعنيك!تبهولأنهتعمبدقوننيلكنقيمموسىتوودنما

.(؟أ!كلاميتععدقولطفكيفكتبماتصدقولط

منيصدرالذيالصوفييكقبموسى"لأدطبولسررىلو!قيو

الغاهوس((12(.

كتابةنظريةبطلالطعلىالبوهالطفيالمحدثينالعلماءهنالمحققودطيتفق-ب

للأسفاوهقد!هفي)ديفع)31الأبيقولطالح!الية،للتورأةموسى

كألطوالوسلىعيسىلهامقثلىالذياليهوفىيالتواثإن:الخسسمسمة

أثعاوعشوالسادسالقودق،وفي..الوشلىالقرودطثهايةحتىمقبولأ

بنفسهكقعبقدالأقلىعلىهوسىيكودقالطاسقحالةإلى؟كاولتعثعادأ

.14"تامكيف

علىهولععىيكونألطيوففعولطكثيويننقادآالطديفوالأبيذكوم!ث

فيدوأسقهفيسيمودقأ(ويضعاوهؤلاءمنويخ!التوواةجؤءآهنكتبالأقلى

علىسيمونيؤكدلهرفيها11678القدي!مللعهدالنقدي)القاويخكتأبه

الووأياتوفوضىوالتكرأوالأحداثتسلسلىفيالمتلائمة!جرالصعوبات

.15)الخمسةموشى-أسفاوفيالأسلوبوفوأوق

!ذهأدطخرألهطإبطالطال!عسيرمنكانلأنهقديمآ،الوأيهذأيظهوولم

مماالمممعيحبتاييدحظيتبعدهاهوسىكتبيهاقدكانالتيهيالتوواة

.46،47:يرحغا11"

.هلم15ة!ود12)

بفرنسا.المقدسالكتابمدوسةمديوهو13)

.12-34/5التثنيةسفوانظو(4؟

.27،28/المقدسةالكت!بدوامعة:بوكايانظو(5)
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القديعم!هثلىوجلآيعدملمالقاويخولكن،لسانةعلىالجديدالعهدفياووفىه

الدعوىأصليكولنألنأستحألةمبدأيطوحألقأستطاعالذيوغسطيسنأ11

ألطيمكنلاأللةألطيعقبوكالطنسيطسغوأ!معيدقلافإقيا،للحقيقةالمناقضة

فعقأفيهنيستبعدلألطأسمتعدأدعلىوكان،ةقيق!حلاويتفقلابماالبشوي!علم

.أ؟)ع!اودلالهذهالحذفيوأجمطلهيبدوألنيمكنكيالتا!ممقدسى

يلمسيامقناقضاتمنوالجديدالقدي!مالعهدينفيهاإلىيشميربهذأوهو

الجي.عقلى

القوواةهذهألطمنالعلماءمنالمحققولطإليهانتهىماإلىنميلىونحن

والرواياتالذكويأتميقأحتوتقدكأنتوإلطموشىكتبهاالتيهي-ليسعت

القاويخيةوالأحداثالخموعيةبالأحكاميختصم!كادمماموشىتوواةمنالشفوية

عنكلماتهاوتحويفالتوواةأ!علتبديكإلمماميلنايرجحومماس!ابقآ،قلناكعما

هواضعها:

يكتبألنأستحألةمنكاولقشمأدإليهواشعالصأسعفأوهاأحدفيصريحآذكوما19

التصويحليقومأسقاو!ء-ذلكأذكر!إتيهأت،كيفنفعععهعنهوشى

أوض!فيالربعبدموسعىهغاك"فعاتالتودأةتقولىالقلويح،هكالط

مائةابنهوسىوكنأدنأليومذللثإلىقبرهانسالقيعوفولم...موآب

ئلاثينموآبعوباتفيإسرائيلىبضوفبكى+..هات!نس!منةوععثرين

.12""آهوي

،التوراةفيعنهويخبرموتهبعدن!فسعهعنهذأموسىيقولطهلىفمانظو،

ثىلكأدنأماليوبم؟ذلكإلىقعطإنسعالطيعوفةلمفيهفىفنالذيقبرهإدطويقولط

قبرهإنسانيعرف))ولمقوليذلكإدويرشحدأصويلى؟بؤمنموتهبعدكقبقيد

طبعآ.التوراةفيهكقبعتالذياليومذلكإلىأيلىاليومذفطإلى

.61لمالسابقالموجح1118

.8-34/5تثنية(2)
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عوفهالذيهوسىمثلىإسرأئيلىبنيفينبيبعذيقم))ونم:التوواةتقولى12

أوضيف!جلالوبأوسلهالذيوالحجاشطالآيات!يعفي+..الرب

هذأيكولتألنيمكنفهلى.111أوضه(اوكلعبيدهوبجميعنلو!عوفبمصو

كشرولطأنبياءإلصرائيلىبنيفيقاموقدهذايص!؟وكيفموسىتوواةكلام

والحجائب.بالآياتأيضآاطةوأيده-السلامعليه-عيسىهخيم

القوآلققالهمألنالؤكدالأنجماوأتهذهمقلفيفأحعمةنظوةإلط

هواضعه.عنالكلمتحويفهنالتوواةإليهصاوتعماالكويم

هوسى؟بعدالتوواةكتبتهلى

والأحبأرالكهنةبص!صدووفيللتوواةثعفهيةووأيأتهناككاشط

يهوديةب!نؤغاتطويلةؤمنيةفتواتعلىسجلتتاويخيةح!ادفعنوذكريات

سنبينمما،الخمسةموسىأسفأوتشعكيلىفي!يعهاأسهم!،وهتبايغةةفل!تسخم

التوواةأ.أمصادوفقوةفيكيفيته

لهذهالأولىالمصادوتللثفيأسهممنببعمضىيصرحالقديموالعيهد

يلي:فيماالبعض!ذلكونذكوالأسعفاو،

الكاهنيدعلى(آمونبن)يوفعئأعهدفيكالطللتوواةتاليفاولط-إدطأ

الععنين.منوبضعسنةستمائةبحواليموسىبعدذلكوكالط،حلقيا(،

هلك،بختغعمولفإدطايضآ،ذلك!لحدث587بابلىسبيكالط-لماب

الهيكلى،وحوق،وشمضتهماليهوددياوغؤاقدكمان،بابلىفيالكيلدانيين

وكالطهنما،بعضقاوالتوراةلديهكاشتطمنكلالىقتلىالتووأةعوأخوق

تووأة.غيرهنسغةسعبعينوهكعفواالميلاد،قبل587سغةذلك

ومنهيافلسطينبلادعلى)كورش!(هلكهمبؤعاهةافوساستولىاثم

إلىبالعودةلليهودكووش!أذدقوحينذأكالبمابليين،يدهنأورشعليم

.22اصحاحثانملوفيأقراا؟،
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الوجودعنغيبتهأبعدالضووأةبجمعلهمأذدنم!ث،الهيكلوبغاءا.ووشعليم

)عؤوا(الكاهنيدعلى!عهأوكالط،سضةسعبعينهدةالبايليينذلمبةطيلة

موسى،توواةعنوسائطبأنهاالقولطيمكنههلهلة!عفحأتمنفجمعها

!عههاوسمى،الذكرياتمنحفظهاعلىتعتمدواعيةصر!عدووومن

.بالقوواة"؟أ"عكلؤوا"

:القوواةهععادو

وكؤوقد،القدي!مالعهدمنالأولمماالخمسةالأسفاو!غا؟لقوواةيعني

المصادوعنالبحثعلالتأسععشموالقودطفيجهودهموالباحثودنالعلماء

هصمافىوإلىالاهتداءهيإليهاانتهواالتيهمجهويثماروكأنمكا،للتوواةالأولى

هي:ألصبعة

التاسعالقودنفيالجغوبيةاليهودمملكةفيتحويوهاوكالطاليهسعوية،-الوثيقة1

الفتوةأليهويةالوثيقةوتعالجتقديو.افىعلىالعاشعوأوالميلافى،قبلى

وسعميت-السلامعليه-يحقوببموتحتىالعالمتكوينأ!علىمنالأولى

)جالوهإ.باهعمفيهايودة!ااسعملإدنمانظوأبأليهويةهذه

هذهوتشرخ،الجهويةتاويخمنقويبأتحويرهاوكالطالألوهيمية،2-الوثيقة

بووايةتكتفيإذ.اليهويةللوثيقةبالنععبةمحدودةؤهنيةفتوةالوثيقة

الوئيقةهذهوسميت،ويوسفولمجعقوبإبوأهيمبسيدناالخاصةالأحداث

)ألوهيمأ.بهاأدنةأسنملأدظبالألوهجمية

وأيفيالميلادقبلىالنامنالقودطإلىالععفوهذاويغتي:التثنية3-سفر

يضتميانهإلى)ديفعالأبهنهمآخوودنمحققولنويذهب،جاكوبأدهولط

الميلاد.قبلىالسابعالقودطايأجوؤيماسأعععوإلى

فيوالألوهيميأليهويالضوواةنع!أتخاذتمالفاهنالقودطوفي

بالضوواة.يعرفماتشكلىوبهذاواحد،مجلد

الناهر!.الا!عدأحنحميا،وسفر،الععمابعالاصحاحعزرا،سفوذلكفيراجع11)
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وهوالميلاد،قبلى538:النفيبعدهاالىويغتميالكهنوقي:-الغم!4

العنايةهوالنع!هذااهقماماتأهموكالطالميلاد،قبلىالسادس!القودط

+والأنععمابب!ألتوأوي!

العلماءعليهوالذيالقدس!،هعهدكهفةعنالكهنوقيالنصصدووقد

الأسفأ-وبنيةبعدفيماشعكلعتالتيهيأليهويةالروايةأدطهووالباحنيون

بعدالنصهيذأإلىاضيفتثم،الخمسةهوسىأسعفأوبأسمالمعووفةالخسمععمة

بالكهنوتية.المعووفةوالرؤاية،بألألوهيميةالمعروفةالروأيةذللث

ق."الؤهنفييمتدالخمسةموسىاسفارنم!تحويوأنيقبينلهريهذأ

تقديو.أقلعلىقوونثلاث!ة

عامففيتعقيدأ،هذأهنأكزالمشعكلةأدطبوكأيموويص!ويذكو

وفيهصادو،ثلاثةأليهويةالوثيقةفييميزالطلودؤ.آأسقطأعم1941

تسععة،الكعهغوقيالنصوفي،ستةالتننيةسيفووفي،أوبعةالألوهيميةالوثيقة

الأبيقولىكمامحووينثيمانيةبينالموؤعةالإضافاتحسابدولطوهذا

؟إ.ديفو

للمصمادوالأصولطتعدفىإلىالمحدثودطالباحنونتو!علىكيففانظر

هصادوهاأحداصعول!و!علتانإلى!الخمسةهوسى)امصفاولياةللقهالإولى

.!!!أصولىتسععةإلى

:قيواةاهععادوتعددثاوآ

مجمومجهافيمخقلفةهوووئةأقوألىهنالخسمعععةالتووأةاسفاوتكوذتلقد

وضعهنالحذووذلكالمهاوةتللثوتظهروالحذو،المهاوةهنكثيرعلىتحتوي

هذهشمكلىهنآخوطووفيوتغييرهمجنب،إلىجنبأجمعوههاالمحووين

هتآلفة.هنهامركبةوحدةإيجادبهدفالووايات

المقدسةالكتبودوأسةهقدسة!)أسفأو،مادةالبريطانيةالمعاوذط:فىائوةالفقرةهذهفيواجع11)

بتصوف.23،28/بوبمايسعل!ومل
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معقولة،غيرأمووآوألفوهوكبوهفيماتركواوالحذوالمها".وةوغمولكنهم

عنالموضوعيالبحثإلىالباحثيندفحشعأنهامنكانمتغافوة،واخوى

تعددبسببالكقالمجطفيالتناقعف!علىمقالآوإليكالتوكيب،لهذاالمععادؤ

المصادو:بتعددالوواية

بعقليلىاليطوفأدنقبلىاط!يقوو13/6أالإصحاحالتكوينممفوفيجاء

سمنة.وعشموينبمائةالإنسانعمويحددأن

132-1هلم11)الاصحأحالمممفونفعم!وفيبعدفيمايلاحظذلكومع

سغة.650إلى148منط!ادقدالعشوةفوحأنسالطحياةأن

الأولىفالعباوة،بسيطوتعليلهواضحالعبارتينهاتينبينالقغاقف!إدط

قبلىالعاشوالقودطإكسابقآذكوذاكماتاويخهنعيهوى(3/6التكوين،من

تقدير.اكزعلىالميلاد

منفهي132-1.الم1)الإصحاحالتكوينسفوفيالفانيةالدعبالرةاما

الكهنوتيالقواثهنلأنهأالميلاداقبلىالسادس!)القردنماالتاويخفيقويعبنع!

إحصاءفيالدقةشعديدةتبدووثيقةوهيالأنسماب،لهذهأصعلىهو-الذي

الحد.عنؤائدةدوجطإلىالأعماو

علىوضوجآالأمقلةأفىيحقويالخمسةهوسىاسفاووكتاب

كما،الييهوديالمثععبتاويخمنمختلفةفتراتفيبعثعوبهاقامالتيالتعديلات

تلضهاالتيوالنعوصالخمفهيالتراثتعديلاتعنجلاءالأهثلةأكزيععطي

السعابقة.الأجي!الط

الحديثالفكوضوءفيالمتغاقضماتأفىتوجدالتكوينسمفووفي

هي:جوهويةثلاثفقاط.فيةع!اخو

.أالأولىالاصحا،هنومراحلهالعالم-خلق1
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ر4أالاصحاحطتالأوضعلىالإنسالطظهوووتاويخالعا!خلق-تاويخ!

.11،21،125و5

.6،7،18)إصحاحاتامطوفالطا3-وواية

فيرجحالنقاطهذهووايةفيالمتغاقعضاتعوضثكاالتفععيلىاوادوهن

دواسة:بوكايموويع!وكتابالهندياطةوحمةل!يغ!"اوا!ظإكحابإلى

الحديثة.المعماوفضوءفياقدسةافكتحعط

وإلىعامةاليقديمالعهدإلىألإنسالقأضأف!مأضخاه!ي!تضحوبهذأ

فيكغيروتكوأوتنافواتمنالمصاث!وتعددإليهأدتوما،خاصعةى!ومأسعفا!

والأفهاموالأؤمانفيهالأفكأوتبايغتلمؤلفضووويةكنتيجةالغصوه!!ذه

.والغاياتوالأهدأف

القدييمالع!د!!صفاصاب!تالتيالتحولاتأيضآللقاوىءيتبينكما

حضتماذلكعنيغجمهأبكلىاخوى،إلىتوجمةومن،نقلإلىنقلىمنالأولط

.بوكاييقول!كماعامألفيمنأفىعلىجاءلمح!تصحيحاتمن

القولى:نهاية

الموضوعيةالغاحيةهنالتووأةتاويخ!يةبحثفيالفععلىنهايةإدن

بعدى،إليهصاوتوهأالتوواةبشعأدطالكويمالقوآدطأكن!ههماتحقيقهووالقاويخية

فويقكانوقلى!:ت!عالىقولهفيورفىمما-أسعلاماعليه!هوسىة!دأنجيوفاة

.111(يعلمودنوهمعقلوهمابعدهنيمبرفونهثماطهكلاتميسمصعونمثهم

ثمنفيووغبةالدنياعرضابقغاءالخوواةفيحوف!طمنالودوهن

اللةعلىفكذبوا،الزاهدينمنتودا!مفيوكيانواالفناءسبريعةلحياةبخمعول

هنهمنإ!هل!:سعبحانهيقولط،هنهمالأخلاقوفسادصنيعهمبسوءعلمهممع

،الكتابهنهووهاالكتابمنلتحسبو؟بألكقابألصتت!ملجوودطلفريقآ

+75لمالبقرة11)
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وهمالكدب*اعل!لقولونال!عغل!منهووهاالإعنل!هنهوويقولون

.أ؟أه!يعلمون

ولامالىفجهينفعلايومفيوالثبووبالويلىسبحانهاطةت!ومجدهعموقد

يكفبونللذين!فويلى:نمانهجلىفقالب،سليمبقلابأدة.أقهنأل!بغون

لهيمفويلقليلأ،ثمنأبهليعستووااطةعغل!من!ذايقولودطثمبايد!مالكتاقي

.(2)(يكايعبونممالهمو!للىأيديهمكتتحثمما

.78لمعمرالنآلىأ9"

.79لمالبقوة121
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:الإسلامنظوفيالزبوو

كتابأالسلامعليه)دأودأنبنهعلىأترلطانهالعؤيؤكتابهفيأدثهبينلقد

بحف!فضلنا!لقدوقالىأ؟"(ؤبرواداود!ؤآتجاسبحانهفعقألىأالزبووأسماه

.(21(اووبزداوذوآتيينابعضبىعلىالغبيين

فيكتبنا!ولقدتعالىقالط،الصحفأوالكتابهضأوالموأد.بمالؤبور

!وأنهوقوله(3)(الصالحونعبأدييعرئهاالأوضأنالذكيربعدهنالؤبولي

..(5،!ربؤلافيفعلوهشبيءوكل!:وقوله!8"!الأولينؤبولفي

انبياءأحد-السلامعليهداود-علىالمغؤلطالكتابهوإذنفالؤبوو

والوحيهلكهفيدأود!وأقام:خلدونابنيقولطوه!وك!همأسراثيلىبني

المزأهيروأفىوالمؤاهير،بالأوتاريحعمفحوكانتغؤلى،الؤبوووسوو،عليهيسابع

لاويسبطمنالكهنوتيةعلىوفوضوشعأنه،القسبيحذكعوفيإليهالمشوبة

.(6"..العهد.تابوقيقدامبالمؤاهيرالتسبيح

.631لمالئسأء!(أ

.55الأسواءلم!21

.155الأنبياءلم!3)

.196الشعراءلم141

.52القمولم151

.؟85ص2مخلدونأبنخي!ات16)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلايحةالعقيدة242

ونسيالط،وعصيالهوإهمالط،تولصهنبالقورأةحلىهابالزبووحلىولقد

الأصنأمعبادةإلىإسوإئيلىبنيوأوتدا"!س!ليمانأدثهنبيئت!!هبعدخاصة

الفريخيةهالقووأةرا!عسأأثبقتهكماعدةقوونئما

التووأةبهموتمابمنلىفقدانهبعدو!عهكتابتهإعادةفيالؤبووموكما

الكفاية.دوجةإلىفيهاالثقةتعللاهععادومناسعتقائهممنأ

وعصوو!إلحادتثفوتخسللهاانؤهأنهنفترةأد!قفه!عا!إذاوالكتاب

الأولىصووتهعلى!عبأنهالقولىأحديستطسعلم،والظلامبالظلمهعئاة

والإدخالط.القلفيقمنظليأ

هوداودإليالمغسولمجبطالمؤاميركقالمحبكاهنالقدجاالحهدلهتضمنههاوهلى

نى**امب!دوادإلىالإسلأمفيالمغسولمحبكااكبوونفبع!

الآدط.حتىإليهسبيلىلاوبوهانيقينإلىيحتاجذلكفيالحكمإن

مصدوعنب!بعدهاتخععرنافقواتالمزاميرهنبأدطالقولىنسقطيعولكننا

قوله:ف!لكومن"-.إل!كلامإلىنسبتهاأحتمالىبعدمتشعون!اكما،الوحي

الدةيأوب))ياوقوله(2"الضيقأؤمنةفيتخقفيلماذأبعيدآ،ت!قفلماذابو*اب"

ياهتى"إلى:وقوله!2""داالشويراهالطلماذأ،المساكينتنصىلايدلثاوفح

))استيقظ:وقولي13""ينعوجهكتحجبمتىإلىالغسيالطكلتنصعافيوب

وتنسىعنأوجهكتحجبلماذاالآبد،إلىتوفض!لاإنتبه،تتغافىلماذاوبيا

وضيقنا")41.هذئتنا

يقفقلامااليقديمإليعهدفيبالمؤاميرالمسطضىاليومؤبورفينجدوهكذأ

.\:10وو!ؤم11)

+13،12:10هؤموو12)

.\:13هز13"

.44:23،24مز14)
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243السماويةا!تب:السابمالفصلى

يعموإنسالطمقيتأقلاومفلهذكوناهمالألط،العالمينوب!!موحيأيكولطان

وحيهعلىوأئتمظالعألمينوفياصطفاهبنبيئفكيف،اطةوخعثعيةبالتقوىقلبه

شوعه؟.وأحكام

الحديث:الكوفيأكأمير

ن!مي!قلاالعهلىقيافىكووألمؤأميرسفوانعلىالباحنين!يعيتفق

ككانحتالتيالشعبيةوالأنأشعيدالأغافيهنمجموعةوهو،والحكمةالشعركتب

وأفراحهمعباداتهمهظاهوتحكيوهي،إسوائيلىبنيشطمجتمعاتفيتغنئ

وأنتصاواتهم.وهزيمت!موآلاههموهعموأتهموأحزانهم

التيالموسيقيةالآلةإلىنسعبةبالمؤاهيروسغيتالمثععو،منب!رضوهي

.(؟"الآلةباسمالسفوتسمىوقدإنشافىهتععحعبكانت

هيالمؤامير"إدناليهوديالقواثفيالمؤاهيرقيمةعنبوكاي!لقولى

الباقيوكقبمنها،عددآداودكتعبوقد،العبويالشعرفيالشعامخألصرح

وظيفةوكاشط،والتأفلاهمفوالقضوعأهمقالمدأئحوهوضوعها،طلول!اللاوالكهنة

."!2"الطابعطقوسيةالمؤامير

حسنينفؤادالدكقوويقولىدألهردإلىمنهأالمنعهو!الع!دتحديدوفي

نهاقيإلىداودإلىنععفهاينسصبمؤمورأوخمسينهائةعلىالمؤاهير!تشتملى

."(3"72الإصحاح

هتا!وتوالتاويخيةالقديمالعهدأسعفاوأختلا!جانباطرحنأأذاهذأ،

أهريعوؤهأليقينجهةعلإليهنسبتهافإدطله!إلأ،دأوفىألىأنتسابهافيأليقينأهكانحولط

.المبووات

.131لمالهيووغليفيةالقووأةحسعينلمفؤاد!1)

.36المقدممة/البهقبدواسةآ2)

.361!539/لهيووغليفيةالتووأةا!31
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الثأبتهن"إنه:فيقولىالطقوشيةوظيفتهأعلىفؤادالدكتيوريؤكدكما

الطقوشفيمسقخدهةكافتالقوانيمهذهأنألىتشميرالقعبيراتجمعأن

المحوقاتتقديمعغدأوالمعبد"؟إ،بتدفميني!تعلقاهافمنهاالسدينية،

الفصح،عيداوبألسبت"81،الاحتفألطوجمند،13أالقرابيناووالطعمام)2(

."ة"أعادتهمهذهظئتوقد،الأخرىوالأعياد

الناس!"كان:تقولىنجدهاالبريطانيةالمعاوففىائوةإلىوجعناإذاولكننا

لهولكنوتعيمها،بكقابقهاقامالذيهودأودمزأ!أنيعتقدونقديمأ

عصووفيألفتالمؤاهيرإدط:و!ولولط،الزعمهذايعققدونلااليوم.المحققين

داوديكودطأدطيمكنولا،الععبيبعدوجمدتأسوائيلىبنيتاويخفيمختلفة

إلىيشعيرالأغأثيهذهوبعض،ذلكيكودنوكيفالأذأني،هذهلكلىمصنفأ

القودطوفيدأود.بعدبنأؤهتمالهيكلأنوهعلومأووشليم،فيالهيكلى

التاويخفيمخظفةقوودنفينشعاتالؤبووأغافيانعلىالعلماءيغفقالعشرين

."(51كتابفيالأغأنيهذهوئبتثمالطويلىالإسوائيلي

.30هزبوو1،)

.38،07هزبحور(12

+21مؤهوو131

+92صهوو141

أؤبور!.هاهـهالبويطانيةالمعا!فدائوة15)
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لجديد1لعهد1

سمبعةاعقمادعلىالميلاديالوأبعالقودطنهاية!الغصاوىوأيأنتهى

بالمعافيأصحابهاألىبهاأوحيالتيالمقدسعةالأمعفأوأنهاقرووأسمفوأوعشعيرين

تسميةهقابلةفيوذلكالجديدأ)العهداسمعليهاوأطلقوأ،بالألفاظلا

هوصعوفأبالعهدهنهماكلوتسمية،القديمبالع!دأليهوديةالأدفاومجمومجة

المسعيحية.!ووبعدأي-متاخوأجاءبمالجديدوالنانيبالقديمالأولط

ميثاقيأتمنلالطالكلمتينك!لتاكالط""الميثاقهعنىمعناهيوأدفوالدهد!نا

عليه-هوسى!دإلىتوجعالأولىفالمجمومجةالناسى.علىة!اأخذه

.-السلاممحليه-المسيحبظهوويبدأجديدآعهدأتمثلىوالإخرى-.صولمة

وسفوين،مجموعاتئلإنثمنالجديدالعهداسفالىوتتكؤن

هي:فالمجمومجات

أوبعة.وعددط،الأناجيلىمجموعة-1

رسالة.ععنموةأوبعوعددهابولس!،وسعأئلىمجمومجة-2

وساثلى.سمبعوعددهأالكاثوليكيةالرسائلىمجمومجة-3

يوحنا""وؤياوسعفرللوق!ا،الوسعلىا"أعمالىسفرف!ما:السفرانوأها

وهي:الأربعةالأناجيلى!مجمومجةهذهدوأستنافييعنيناوالذيليوحنا.

يوحنا.وإنجيلىل!وقا،لهدإنجيلىمرقس!،وأنجيلىهتئ،أنجيلى
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الأوبعة:الأناجيلى

المسيحيين:مكفدالإنجيلىهعنى

المفوح!أوالبعثعاليةالععماوةأالاخباوعفدهموهعغاه،إنجيلىجمعالأناجيلى

فيهأوبعثموهمالناس!غيممعىبهاوروالتيالبشاسةهوالإفجيلىإن:!لقولودط

نأيعتقدونكماالقوبة،إلىفيهادعاهميمحزوجلى،ادفلكؤتبقوب

ذأ،(؟"اهبإليهأوحيوحيأوليص!نفسهعندمنعيععىبهأققدالإنجيلى

.!إ!؟هلإو!وأليهيرحىيمف

واحدةكلمةولامنهقطيدؤنولمشعفاها،بالإنجيلىعيسىوعظوقد

بمعناهالذأكوةفيعندهموالإنجيلىأتباعهوتولثبالأوض!،أتصأل!طعلة

فحيعسب.

ماتستومجعبذإ!-."،."ديدجلاالع!دمجموعاتأهمالإوبعةالأناجيلىوتميلى

نصفه.منيقوب

فىعاحيثهوقس!إنجيلىفيعيسىلععمانعلىالإفجيلىذكرووفىوقد

نوىكماواحدآكالطإذاالإنجيلىولكنبالإنجيلىأ2أ"وآهنوا!توبوابقوليالنأس!

إوبعة؟صاوفكيف

كظبتها:وفىوفالأوبمةالأناجيلى

إنجيلهيكتبلمعيسىإنجيلىأدطدو!يلاسجرالمللىأهلىعندالمعلوبممن

احتفظتماباسقثنأء،كتابغيرمنأتباعهتركإذالإرض!،علىحيياتهحمالى

وعظاته.تعاليمهمنذأكيوتهمبه

عليهقبضوقد-السلامعليه-عيسىأنتاويخيأكذلكالمعلومومن

.42،43صلوقاأبواهيملمالإسلامفيالمعجحهميةانظو11)

.15؟.2هرقس12)
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الحماكسممنعاكمظجوأسأهروصدو،.الأعلىاليهوديالمجلعم!امماموحوثعم

بصوفمقأطعاتها،هقوملحقأضهااوولثعليمىنعتالتيالي!و!يةلمنطقةالرومافي

ءى!أخبحعالههموضوعفذلك،الحكمتنفيذصحةمدىعنالنظو

لهصالمضقدينفاةص!!دلا5المسععجةلل!دعو8وإلملاحقةألاض!أدبدأويهذ!

إلىللأتباعالقعفكايع!شدةو!لتحتىاؤديمادفيالاضطهادذلكوظلىبها،

الفأوإشمعألىسممعملو!طكل!لىالقاووصمعثالع!واوعفيو!علبهماخذهم

يمو!.65سنة"نيوولأ"ا!وهافيأالأهبواطوووكألنالشموأوع،بهمءام!عتدلفيه

ومقمثمفيآ.آج!تبهبهم

طؤقوكاش!،الإباطوةبأمرحالطايعلىالمسيحيةإلىا!دعوةوحو!ت

ثعططحسبوبئماسعهاشعذتهافي!تلفالمسيحبدينيدينودطلمنالحعذي!

ذكوه.لمجودالأبدأدطهنهتقعثععومماإليههأنظوتهموطبيعةالأباطرة

السماح"قسطنطين"أعلنأنإلىقوودنثلأثةطيل!ةاذ!كهالأهروظلى

الثلاثةالقوونهذهأئغاءوفيهيلادية،323سنةالمسيحيةدينبإظهاو

لجماعسافخجةنمعمجهايحماكأناجيلىهثاككانعتالتعذيجطبناوالمضطومة

كقابتهاعنولاالأخوى.-،الجعماعأفتععووأتعنشيئآمنها!اعةكلتدريلا

ألسلطةمنآب!ووخوفآالاتمعالطلاسعتحالة-المنعلامعليه-المسيحالسيدعن

ادثنية.الوومانية

المتدينونظهو-سياهيلهدف-دينهمعلىقسطغطينطمانهموعندها

المحمقين؟!ووإليهانتهىمأعلىإنجيلأ،ال!عمبعينبلذتباناجيما،فوقأ

ودعوته،المعععيحلحياةثموحهفيالآخرعنيخض!فهنهاإنجيلىكلوكالط

الآواءفيالتفعاوبإلىأذىممما،الحقيقةعنثثيوأوهتبأغدينقليلأمتقاوبين

هعنماورةبعدبالأهبوأطورحدامما.وديغهالمحعيححولطوتغاقضهاوالمذأ!ب

لتقويوأعالمي-)هعسكوفي!ع!ييحيك!نوقيمجمعأولىعقدإلىالقسياوسةبعف!
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هتفقةيرونهاالتيللآفاجيلىواختيارهمفيها،تفعأوبمبعدالمسيحفيعقيدتهم

كاذبة.نحلةواعتباوهاعداهاهاونبذيقزووفهاالتيالحيقيدةهع

المختلفةالطوائفجميعبينعنيفةخلافاتبيعد-المجحعهذافيوتم

الأوبعة:الأناجيلىهذهاختياوعلىالاتفاق-وأههودينهالمسيحفيالعقائد

يوحنا.وإنجيلىلوقا،وأنجيلىهوقس!،وإنجيلى،هتىأنجييلى

نيقية!)مجمعبوالمعععيحيالعمامالقاويخفييععرفهاهوالميؤتمووهذا

هيلادية،؟أ.325!عنة

الأوبعة:الآناجيلىةم!يق

الذيالقدس!الووخوحيمنالأوبعةالإناجيلىأنألمحعيحيونيعمد

بها.وألهمهمأصحابهاعلىحلىفقد،عغدهمالثالثالإلههو

لافإنهاهنهمالإنصافووجهةالتاويخيةالغظووجهةهنأهأ

نظووجهةحعععبالدعوةفيوحياتهالمسيحعنظغيةكتاباتتكونأنتعدو

الوحي،مععدوعنبهاهايغأىالمقناقفماتهناه!يفجاءقدولذاكاتبيهأ،

وضعه.تموكيفإنجيلىكلواضعهوهنعرفناإذأجليأالأهوويتفمح

ا!عحابها:ألىالآناجلىأنتسابصحةهدى

رالإنجيلى:متى-1

وظيفتهوكاذتالحوأويين،هن،متىأأنعلىيجمعونالمسيحيولطيكاد

للحك!مأالضراثبأالعصعووجاةهنأيععشاوأ،للمصعيحإتباعهقيبلى

الرعية.ظلملممماوس!تهاالجميعيبغضهاوظيفةتلكوكانت،الووهافي

خاصةإسوائيلىلبنيالمسيحجاءفلمايهوديأ،النصرانييةقبلىهتىوكان

ولطالحضاوة،قصة:كظبفيالقرودطتلكفيللمسبحيينالتاويخيةالظووفهذه11(وأجع

أخياوفيالجليلوأنوأو،الهنديأثةوصللشعيخالحقوأظهاو.3جص3مديورأشت

رأفع+لوفاعةأسمامجلىبنىمصروتوئيق
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ودعوتهبالمعمعيحأيمأنههتىأعلنوالقرآدط"2(،الإنجيلى"!(ذكركماسوأهمدون

حرا-رييه.هنوصأو

أوالعبويةبأللغةأنجيلآألفالحوأويهتىأنعلىالنصاوىيتفقكما

أجيوومأ"31.قالىكمايهوديةأوض!فيقولينأحدفيالأوأهية

آديوليميقولطكما70و60عاهيبينهأالإنجيلىهنىاتاليفوكان

بينماالفتوةألىيعؤوهوبعضهمالإنجيلىأ"8(تيفعمميوفيالجليلى،الكنؤكتابهفي

هيلادية*75-09

بعدهوظهوفقدقدمتىبلغةالعبوافيالأصلىأنالمؤوخينبينوالمشهوو

للأصلىمطابقةأليونأنيةالتوجمةأدنهؤكدأيكنولم،اليونانيةباللغةلهترجمة

القوجمة.!ورقبلىالأصلىلفقدأن،العبوي

بالترجمةهقاونأهتىبلغةالعبويىلع!ألاعلىاطعإنهأحديقلىلم

التو!ة.بهذهقامبمنأخديعل!ملمكمااليونجأنية،

-ة!وتحقفيالمتقدمينالغعماوىالغفص!علماءهنوهسوأجيوومأ:!طل*ات

أسمباليقينيدلملمالآق،وحتىالتوجمةلهذهإسعنافىيوجدلا!أنهأمتىأأنجيلى

المترجم!ه!!.

الخطووةهنالحألطمجهولىهتوجمكلامبصحةالاعتقادفإنذلكوعلى

حأطبكانبأنهمتىإذجيلهتوجمأنووتنأوصفوقد،بمكانالعقيدةعلى

.ه!رتقدوالغلطالصحيحهنالمتنفيواليابس!،فماالرطببينيميؤلاليلى

.22/4!لوحنا6لم10قى!1،

.49/عموأنآلى!2"

.207ص3!ج3مالحضاوةتعمة!3)

.4صأنظر14)

.21صؤأدةجيبأجهالوحمنلعبدوالخالقالمخلوقبينالغاوقكشأبانظر15،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ويخأ!واتوأكالطماالإنجيلىهذا"ألط:واسكاتهنويتفععيرجاهعووقالى

فيالمععميحي!"11.أيفعآاقرلطهذافيشعائعآكانالتحويفوألن،الأؤلطالقرلط

والإنجيلى:-مرقص2

هنيهوديأكانالإنجملىصابأهوقس!أإلطالمممعيحيةالمصادرتقولى

بطرس!يدعلىتقلمذلهانه،باتفاقالحوأويينهنيكنولم،لاويسظ

سنةأنيوولط!عهدثطالوثغيينيدعلىالإسكغلهويةفيهقتولأوهالمحت،الحواوي

.م68

ولغته:الإنجيلىتأليفهسبب

بينفيمالذإطثوومااهلىطلبهولهوكتأبتهىليج!نإللتآليفهوشكا

هنإنجيلهألفهرقعع!"أنديوواشتيقولطهيلادية،70-60عأمي

+12)"!سوطبإليهنقل!اذثريات

ووهااها!فيلنقبشعيرذهعببطوسأدنذلك،اليونانيةباللغةتألييفهوبمالط

قوأءةاليونانيةيجيدهوقعم!وكالن،اليونانيةولغتهمالعبويةلغتهوكا!ظ

اضطهادفيبطوهم!قتلىولماية،اوحلتهفيهوقعمعآفاصطحب،وكتابة

المصعيحلأقوالط!افظآيكونفيمنللنظروومافيالنصوانيةشيوخأجتمعنيوولط

ووها،فيبطوسىوفيقمرقعم!هولن!الكالمختارفكالط،عغهللحدسطوواعيأ

أستاذه!هسمعهمماوتعأليمهالمممعيحأقوألىهنتذكوهيمكنممابكتابةفكففو؟

ذلك.علىبغاءأنجيلهفكتببطوس

بقدبيركتعبماموقصولإنجيلىالنؤعم"قد:الطالبينهوثمدصاح!يقولط

بخدهته"؟31+تنصرهمكالنالذينالإهملنفعهيلادية61سضةبظوس

.22/السابقالموجع111

ء207ص3جس3مالحضاوةقصة12)

.178صالطالبينموشعد13)
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25؟العععماويةالكعب:السأبحالفصلى

يأعنالبعدكلبعيدهوفسيأنجيلىإدطنقولىانهغاوبالإهكان

يسعتمعولمالمسيحيولمرجلىوضعهنوإنه.الإلهامأوبألوجيلهأتععالى

إليه.

والإنجلى:3-لوتا

ليس!أنهعلىوأغلبهمألوقا(ثعخصيةحولطالباحثينهعظمآواءتخقلف

ولمأصلأالمسيخيرلم!رلوقا،انطاكعيةأطلىمنأنهعلىيتفقونولكنهمي!وديأ،

بينافيمابأليونانيةإنجيلهكتبوقدهصووأ،وقيلىطبيبأكالنوأنهبه،يلتق

العقدإلىيعؤوهبع!ضهمكالطوإن،الأقوالطأشعهرعلىهيلادية70-60عأهي

الأولى.القونهنالأ!ر

إنهقيلىالذي(ثأوفيلمع!أ!عديقهإلىفعخععيةكوسالةكتبهأنهوهعلوم

أخذوأتطثثيوولطكالنأذأ)ا:يعقولطإذاأنجيدهأفتتاحيةفيهذاونقوأ،همصوي

البدءمغذكانواالذينإليناسعلمهاثماعغدناالمتيقغةالأهووفيقصةبتأليف

الأولىمنشيءكلتتفعتقدإذايضأأناوأيحت،للكلمةوخدأمأهعايغين

الذيالكلامصحةلتعوفالعؤيزثماوفيلص!أيهأإليكأكتبأدطبتدقيق

."(؟)هبعلمت

الأحأدشطوحيأمة!امنوحيألوقأإنجيليكونأدطهذأبعدأفتوى

المقدأولة.

الذيالنصوهولوقأ،القديمعولنصورحسب"والإنجيلىديووانعتيقولط

تغعميقفييوغعبانهيعلنالأولىالقودطهنالأخيرالعقدإلىعادةيعزى

لاةوف!كلاهدايةإلىيهدفوأقبينها،والعوفيقالمسعيحعنالسابقةالووايات

كثيرأيقتبسوهو..أليهود.صومنكالقنفسهلوقاأدطالظنواكبوالي!وبس،

.12)"...موقسكتابافهن

15لوقا"أأ

.229ص3جس3مالحفماوةتععة12)
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والإنجيلى:يوحنا4

الإسلاهيةالغفيدة

أدنإلىتذهبالنعموأنعةوالطوأئفالفوقأهلىهنالغألبةالكثرةإدط

منصيداسطفيولدوقدعشر،الإثنيالحواوييناحدهوالإنجيلييوجنا

صيادآوكان،المممميحأمهريمقويبةوأمهصيادأ،أبوهكان5،الجليلىاعيمالى

القيصرنفاهالأولىالاضطهادأتأيأموفي،يحبهالمسعيحكائطوقدكآبيه،

إفعس!بلدهإلىعادثم(إيجطأبحوجزوهن،بيطمس!أجؤيوةإلىأدوهيتانأ

كبيرآأ11.ثعيخأتوفيحتىوظلى

فيالأخرىالأنأجيلىيغاقضوإنجيله،أ!ونجانيةبأللغةإنجيلهألفد!قو

بعف!فإدنذلكوهعللمعميح،يويسمهاالتيالعامةوالصووةالتفاصيلى

التلاهيذ.هنالإنجيلىصاحبيوحناكونفييشكونالنعماوى

لاهوتتنكوطوائفهغاككاشطأنه:الإنجيلى!ذاكتابةفيوالصعبب

اجتمعفلذلك...اللاهوت!لشطمأالنعموانيةفييوجدولاانسييح،

آخوفيذلكلهركأدط،هيلادية96سغةيوحغاعندويخرهم%سياأساقيفةعموم

عنسخكاصنجوعيكتبوأدن...المعععيحعنيكتبأدطهنهوالتمسوأ،حياته

.12)"طلب!مإجمابةيهملىأدطيسعهفلمالممععيحلإهوبت

نهايةفيإلاوائحقهاظهوتماالمععميحلاهوتفكوةانندوكهناوهن

وبذلك،السابقونالثلاثةالإنجيليودطعنهايكتبلمظلل-ذلوالأولط،القون

القدس!.الروحهنبإلهاملاآسياقساوسةهنبإلهاميوحناأنجيلىيكون

هذابكودطالإعتوافعدمإلىالنصاوىالميحققينهنالكثير!لذهب

المدوسعةطلبةهنطالعبإلىتأليفهونسبوا،الحواوييوحغأوضعفنالإنجيلى

وأنه،الفانيالقودنأولطفيأئفهأبروكلوس!أاسعمهإنقيلىالإسعكندوأنية،

.53صالنانيةالحلقةهصو،فيالمسيحيةتاويخخلأصةأقوأ(11

.134الفاوق!21
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253السماويئالكنب:ال!مابعالفصلى

الكقبضمنويقناولوهصحتهالغاس!ليعتقدالتلميذيوحناإلىتانيفهأسند

المقدسة+المسعييحية

لفظتحتالبويطانيةالمعاوفداثوةفيجاءهاذلكهعمتندولعلى

صأحيبهأوأدمزووكتأبفمكولامويةلافإنهيوحناإذجيلى!أها)أناجيلى(

هذاادعىوقد،،هتىأو)يوحغا(القديسأنوهمالبعضهماحواويينهضادة

فاخذت.-،المسيحيحبهالذيالحواويهوأنهالكتابمضنفيالمزؤرالكاتجط

الحواري0يوحناهوالكاذببأنوجؤ!تعلأتها،علىالجملةهذهالكنيسعة

ولايقينا،يوجنا!جرهوصاحبهألطهعفصأالكتابعلىأسممهووص!

وبينبينهأوابطةلاالتيالتوواةكتببعض!هفلىكونهعنالكتابهذايخرج

ليوبطوأجهدهم!قهىيبذلودطالذينعلىونشعفقلنوأف!إناأليه،نسشطهن

الجيلىفيالكتابهذأألفالذيالفلسعفيالرجلىذلكوابطةبأوهىولو

سدهىعليهمتفعيعأعصأله!مفإن،الجليليالصياديوحنابالحيواريالنافي

.(؟،ىدهصرعلىلخبط!م

عناصوإلىالإذجيلىهذاتأليفيعؤودطالناقدينفيجحهووذلكوعلى

الحواوي"21.يوحيغاعنبعيدةأخرى

طىم:ماخلاصة

يلي:هايتبينأصمحابهاإلىونسبقهاالأنأجيلىتاريخيةعنحديشامن

بدخولطأليهالمشموبالإنجيلوبينبينهتنقطعاليصلةتكاد(هتىأ1-أن

وسائواسعصهيعوفلممجهسولىوهو،اليونانيةألىالعبويةهنهتوجمه

!متىأنجيلىعنصادقةالقوجمة!ذهكاشطإذاهأيعرفلاك!ما،أحواله

وذلك،بترجمتهقارنهأوالعبريهتىإنجيلىوأىإنهأحديقلىولملا،أو

.342لمالفارقكقابانظو!11

.209،221ص3ب3مالحضاوةقصة"واجح12،
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الإسلاميةالعقيدة2504

الإنجيلى!ذأأنالواجحهنأنهعل،القوجمةظهووقبلىالأصلىلفقدان

هتى.أتباععملىمن

أستاذهعنذأكرتههنإنجيلهكقبوأنهحوأويآليعم!هوقعع!أن2-تبين

ووها.أهلىمنبالقماسبطوبعق

لوقأيععمودأخذوسائلى!ومكلةأووسالةيكونألطيتعدلملوقاأنجيلى3-أن

مخلوطةحقائقهنمسقخلعمةسبقهممنمجلمهاالتيإلأحداثوقائحفيها

إلىذلكفيوتحتاجووذها،وقبولهاوانتقاداخهاالوواياتبإضافاتوهشعوبة

لوقاأنعنفضلأوهذا،الضابطذلكفقدأنهغالفكولزمامضابط

للمسعيح+تلميذآولاحواويأليعم!

إليه،المغسوبالإنجيلىواضعهويوجناكودطفيالشع!كحالىلغا4-تبئن

الإسمكندوانيةالمدوسةطلبةأحدكلامهنأنهعلىالناقدينآوأءوتفعافوت

اقترتقدأنهعوفنأفقدلهبوضعهجدلأسلمنألوأننامع،الفلسفية

سنة،المائةجاوؤبعدهأألفهبانهلحئماآسعيا،قساوسةمنفكوتهعليه

قلههووكان!ا،قدالظناغلبفيالمسيحعنياتالذىوكانت

القبطية.القوفيقلجحةتقولطكماعموهآخوفياخقلط

والإنجييلى:التوواةفيالإسلامعلماءوأي

تتصلىلاالأناجيلىهذهإدطنقولط:أنذلككلىبعدلناليحقأنه

ليعمعتلذلكله!انهاالعنكبوبت،خيطمنى!وأهوبخيطإلاالمصعيحببمانجيلى

أن-المسيحإنجيلىيووالموهم-الأناجيلىلأ!محابيصحفهلشيء.غلى

.؟هلالعيالنشماهدصفةلإنفعععهميعطوا

بين!رفيمابينهافيماالمتناقضاتهنالإناجيلىهذهأحقوتهعمافضلأهذا

بطويقلابشروضع!مانهافيللمفعكمجالأيدعلامماونجفعمعهإنجيلىكل

الحق،معيتنأقض!لوالحق،إلحقألئهعنوصادوحقالوحيلأن،الوحي
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شيءهفيالحقمنوليمستحقتماليعستأنهأفثبت

208

فقرأتهاكلتحمتوعبتنأقضاتهنفيهاهاهدىيعوفألطأرأفىوهن

للمستزيد.أشعباعفيهمافإلط"الفاوق"وكتاب"!أرا!ظأ"كقالمحب!!فليقوا

أ!عحابهاوشمانفمانهأفيوتعالىسبحانهق!أقولطفيهميح!أفهكما

يحوفودطقاسيةقلويهموجعلنألعفاهمميثاقهمنقصهمقيما!أليهوب!منوأهليهأ

+إ؟أ!بهثثكووامماحطاونصمواهؤاصيهعنالكيم

الإصليينوالإنجيلىالتولصاةألطعلىمجمحونكافةالإسعلامعلماءثالط

عصوفيمنهماهوجو؟آكالنالذيوالطمحمد!ؤسيدنابعثةقبلىمن!قودإط

منوالأحباوالكهالنذكوياتمنمجمومجينكتابينعنعباوة!والقوآدقنزولى

إليهم،موحىغيربعثمووجميعفمالنععاوى،منوالوهبالطوالقصعيصعينالجهوث!

المترلىالحقيقيبألمعنىإنجيلىأوتووأةاسعمهنه!أيعلىيطلقأدطيجوؤفلأ

ال!علام.علي!وعيسىموبحىعلى

الكقابينكلافيالقحويفوقوعادعائنامنالقارىءيظنأنينبغيولا

فنحنكلا.فيهما،التحويفوقعثمالأصلي!والإف!يلىالخوواةنعتبوهماأننا

كلاممنأوالثهكلاممنكونهمافيالقولىتحقيقهدفنا!إنماذلك،ندعلم

البصمو.كلاممنأنهما!موضوعيآتأريخيآدوأست!ماخلألطمنثبتوقدالابثمو،

تنطقغويبةأهووعلىاثمتمالهماهناستنباطآ،إليهانتهيغاهاوهذا

ثيء.فيتعألىأفهكلاممنليستأنهاعلىبنفسها

فما-يخرهأومتىإفجيلىأوالتووأةكتابهثلأ-بحثغاأث!غامح!فيقلغافإذأ

هنهما.الإسمبهذايععممونهماإلىالإشعارةإلانقصد

إنما-الععلامعليه-موسىوسولهعلى!اأفؤلهاقدالتيفالؤواةإذدنما

.41ع13لمئدة41!"
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احكاههاونبذوايحفظوطلملماولكنهم،أهعواثيلىلبنيونووآهدىلتكونانزلها

صووتهأعنوتغيرتنصوصهأضاعت-أرتدأدهمأؤهانفيظهريأ-وواءهم

هذأعلىلهموهبكتأهعاتبآانبيائهمأحدالنتيجةبهذهذكرهموقد،الأصلية

وقد(اتحفظوهاأ91ولمفوائضيعنحدتيمآبأئكمأيام"هنبقولإ:التغيير

الإلهكلامحوفقمقد"لأنكمبقولهأنبياثهمهنآخونبيئالتحويفعنأفصح

.(2)"انهلإالجنودوبا!لي

يحفظوهلمفلماالتووأة،هنفقدوهطلهمليبينبالإنجيلىاذأكوههمثم

بالقرآدطعبادهادأكرمنععوصه،واخ!تأصولهوضا!ظأنؤلط،كما

أسلملههنلكلىالتامةوالسعادة،أقوبمهيالتيالتاهةالهدأيةعلىالمشعتملى

قدالكتابأهلى!يا:تعالىبقولهةم!اخالكتابأهلىفنادى،واعتصم

قدكفير،عنو!عفوالكتابمنئخفولقكنتئممماكثيوألكميبثنوسوئناجاءكم

السلا!شعنليليضواتهائبعمينأدثهبهيهديمبينوكتالمحثنوؤالثههنجاةكم

.13"!هسققيم4مجعوأإلى!ئهديهمهنذإب!رونلاألىالظلماقيهنوئحوخهبم

ئوهالطجاءكمقدالناسقأئهايأ!:تعالىبقوليعاهةالعألميننادىثم

فيفحعئديخلهمبهواعتضموابأدثهآقنوأالذينفأهانووأإليكموأنزلناوئكممن

.14)(فسققيئماصواطأاليهلهى!ديهموفضليهنةوحمؤ

وهوالعووإلىالظلماتهنللنايم!الوحيدالمخوجهوالكويمفالقرآلط

تاويخيأ.الكريمالغوآدطهمداوسمةفإلىالحميد،العؤيزصواطإلى!مالهدية

.7:3)1(ملاحمب

.33:36إوهباء121

.51،61/المأئدة131

174،178الفحعأءلم!41

http://www.al-maktabeh.com



1لكريم!1تطلقو1"

:بالقرآنأوريف

وبلدنهن-!ث-دمحمسيدناعلىافؤلىالكتابهو:القوآن

بألتواتو.اليناالمغقولط،هنهسمورةبأقصوالمتحدي،بتلاوتهالمتعبد،العالمين

:القرآنتاوقي

نأوالصديقوالعطووالجأهلى،والعالم،والدانيللقأصيشتلقد

هكيث،علىللناسفبفغهمحمد!ورسيدناعلىألثهأنؤلهالكويمالقوآن

الوجيكتبةلهفكتبهغيوه،دودكابكتابتهوأهوتلقينأ،أصحأبهعغهوحفظه

هاعلىلأنفحمهمغيوه!مكقبهكما،المحققينووايةحسبأوبعينعددهمالبالخ

!رأو،خعشبأو،سعيفأو،عظمأو،ووقأوجلد،هنآنذاكلهمتيسو

العصمجيلى.وسعائلىهنعليهالحصولطأهكنهمممأ،ذلك

السورجميحكأنعكاأنبعدإلاوبهجوأوألى!الغبيينتقلىولم

نأبعدوذلكالسطور،فيهكتوبةالجمأهيرصدووفيمحغوظةالإياتهوتجة

والمواعظوالخطبالصلواتفي،عديدةوهرأتهواتالنبيهنسمعوهما

أيضأ.هنهمهوسمعهاكماوغيو!ا،

بكوأبوأموحتىةش*!ضعباوسنةاطةوسولىوفاةعلىتمض!ولم

الأساليبادقوووعيتفجمصت،للقوآن،وسميةنسخةبجمعالضديق

الغسخة.هذهصحةمخلالممعملمينجميحوأجمع،ا!عمجفيالعلمية
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الإسلاهيةالعقيذة258

النمععخةمن-نععخسبعبنسعخأهو،الخلافةعفالنبنعثمانولىولما

نسختمولما!محتها،علىالمعمملمودطأجمعوالتي،الصديقبكوأبوجمع!االتي

هنهابواحطهةالإسلاهيةالعواصمممنعأصمةكلالىبعثالسبعهالنسخهذه

حفظهم،عليهاولقومون،هععاحفهمعليهأيصححودطللناس!،موجعألتكون

الكتابةصحةليدىعممجيدآقاوئآالسبعالغصمخهذههننصخةكلهعوأوسملى

والإداء.القوأءةبصحة

فيوجدلوأنهلهلتحققالحقفيوشعدتهاالعوب!اععوفيوهن

وأهرقتحوبولإثيرقيلوفيضوها،أخقلافأوعيبأدق.عثمانمصاحفيكا

المسلمينبينمخقلفةهصاحفرلوجدت4الصعببهمىاضمالطولقتلىدهاء،

!ذهأنعلىذلكفدلطمطلقئما،ذكهنشيءيحصلىلمولكن،اليجحتى

تمامأ.محررالنبيعنتلقر؟هاعينهيالمصاحفس!

الحمالةإلىوصلتحتىفعثميئأثعيئأتتحسنكقابيتهاطوقأخذتئم

وحديثهاقديمهامطلقأ،اخلأفبينهايوجدولاوالشكلى،النقطهقا!اضوة

منالألوفيآلافهذايومناالىالمصاحفهذهعلى!صهيمينوضبيها،شوقيها

الأؤمنة.جميعويخهالأقطاوجميعفيالحفاظ

وهذا،الععحيحةبالأسانيدالأخباوبهتواتو!اكماال!قرآذتاويخهوهذأ

تعالى:قولهثنمابحفظهتعهدهقداطةأنونؤهنبه،نؤهنالذيالكقابهو

قول!فيتبديلهبعدماولوبشونا،!!مافظودطله!كاإئاالذكوتزلنانحنإنا!

التبديلىعنلكلماتهوصياننهلهالهةفجفط!اطةلكلماتتئديلىلا!:تعالى

بينمنالباطلىياتيهلاالذيأط!كلامأنهعلىالدالةالمدجزأفو!ظأهن

خلفه.منول!و،يديه

مجهولةلإتؤالطالتيالأخوىالأديالطككستبالكريمالقوآدطفليص!ا
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،الأنحتىكأتبي!اهعوفةإلىأحديهقدلموالتيالأسافيد،هنقطعةالمععادو

فلاالتفتيص!،محاكمسلطانتحتالكغي!ععةباهرمحوهةقراءتهاكاش!والتي

حتى.،صدوو!مفييحفظؤنهاأنصةولادواسق!ا،علىيجسموودطكانوأالعاهة

منعليههيهاإلىآلتحيثالأوأءثعاخهافيوتعددتالأهوأء،بهالعبت

وتحويف.وتبديكونقيجانوؤيادةوتغاقضتضاوبهنللحقولىالمميؤةالحمالة

عوضة!بححتىالبشعوؤضحهنيكنلملأنه،كذلكالقوآلطوليص!

إلىيهديوبانيبتوكيعبأنزلىسماويوحيهووأنما،السعيئةالطوأوىءلهذه

المبين.الحقصراطوهوالمسمتقيمالةصراطالحميد،العؤيؤصواط

الكريم:القوآنفيأياهن

بسببهمامعيهلهرقلوبقاوئيهنفوس!فيالروحيالقأثيرهنللقوآنأن

نالوسعأوفيالإعجاؤ،حدألىبه.و!علىها،افهأنؤلهكما،الحرفي!ائه

التاثير.هنالقرآنبهاختع!همابيعض!ألىهنان!شير

للذكير!،؟أالقوآني!وناولقد!سبحانهيقولطكمالمتعلمهحفظه-سهـولة1

فيويوجدؤهنية،فتوةأقوببفيالععغاوالأبغأءعلىهيصعوالقوآ!نمافحفظ

وبالإمحان،الحفأظهنالأليوفهئاتعلىيوبوهاؤهنكلفيالقوآنأفة

يقعأندونها!قنهإلىأولههن،حهمطهقنإهلايهنالقرآنيكغبأن

فييوجدولا،الألفاظفيالخطاعنفضلأالإعوأبفيوأحدغلطهف

عدديسعاويالذيبألقدوالإنجيلىيحفظمنوأعريكاأوروباضاعجميع

ثبرفضل،وهذأالإسلاهيالوطنا!وقهنقريةفيالكريمالقوآنحفاظ

الكو!م.وكتابهامحمدأهةبهالةحباقد

تكواوهأدطعيالآنشاهدهالذيبل،يملهلاوساهعهيسأهه،لاقأرثه2-إن

.حلاوةأؤدادكلماتيلاوةازدادك!لماأذ،محبتهزيادةإلىالقلوبيجذلمجط

.71الممولم111
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القائلين:بعف!حقهفيوقألى

الإسلاهيةالعكيدة

تجميلافيهيسزفىأفىوتردافىهحدينهيملىلاتجقيسىوخير

والفصاحةالبلاغةدوجطمنبلذت!ماالقرآن!جرالكقعبأننوىونحن

السعوأنفةومجالنفس!في!السآهةالذهنفيالمللىيولدتكوأوهافإن

.إنسانكلبهيشعوهاوهذأ،الطبع

والزيادة،والقبديلىالتحويفهنحيفظهنفسعهعلى-سبحانه-*أ3-كقب

وقد!نيخظولطلهولمئاالذكونؤئنانعحنأنا!:معبحانهفقالط،والغقصان

لوحفيمجيذقىآنهوبل!:معبحانهوقألىسمب!حمانه،بهأخبوهاوقع

والقوأمطة،الملاحدةمنالزهانهوعلىأحديقدوفلم،(محفوفي

منولاهبانيهحروفهنلا،هنهيحوفأنوغيوهم،والمعطلة،والباطنية

وقتناإلىإعوابهحوكافهنحوكةيغيرألطيسقطعلمكماهعافيه،حروف

وأنه،ونيفسنةوأربعمائةألفالناه!بينوجودهعلىمضىوقدهذأ،

السيامكة.يومإلىكذلكلباقي

أختص!التيوهؤايأهالقوآدطفضائلىأحصاءأودنالوأننا:اقىلىوقي

العلمي،ث!إعجاؤه،الحوفيوتوتيبهاللفظينظمهفيالعؤيؤ،كتابهبهاالة

يفخووأأنبهللمؤهنينويحق،عظيممجلدوسعههاجرس!،وعظمةوجؤالته،

ؤمانلكلىالصالحةالكاهلةبألصمويعةجاءهمالذي،القوآنلإهاههمبتبعيتهم

وكانواوألاوض!،السموأتداهتهاصايخطخالدة،الإنسالطبنيلسائووهكان

ويؤهنونالمنكومجنوينهودنبالمحووفيامرودن،للناسأخوجتأهةخيربيفيضله

باللة.

بهأوحىالذياللةكلامبيناليفرقإلىموشعدخيرالكويمالضآدطإن

يتفقلاالذيالمتعاوضالكلامهنبهمااختلطهأوبين،نجيلىواقيالتوواةفي

و(نباثهأ!عولهاعلىودلالةالمنؤلة،الكت!عبعلىبهيمنقهالإقي،الوحيهع
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ذاكولاهذأليمصوماكذبغاهكذبهوها!عدقناهمغهاصدقهفمادخاثلها،عن

نكذبه.ولانجدقهلا

ويكونالنأسولعلىثيعهداءليكونواوسعطأأهةأتباعهالقوآدطجعلىلقد

ثعهيدأ.عليهمالوسولى

!إئجيلأ،وتوواةقوآنأ،كلهالضنزيلىفيالمسلمينذحنأعتقادنأهوهذا

.فهدىقدووالذيفصعوىخلقالذيالأعلىوبغاطةوحمدأ
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-+-تذييل
يح!قماوأس!دو

لتهودا،1\\ق!ليفعن

ألمحدم!ليهود1ب!تك

)الخفي!كلمةوتختلف!طاليهود،عضدوالخفيةالمقدسةالإسفاومنالقلعود

نفمممه.الوقتفيهقدس!اليهوب!عندالخفيإذ،والنصار!اليهودبين

به،موحىغيرأيهقدس!،صركانمافالخفيالمصعيحيينعندأها

ذلكغيرك!الناممؤلفهإلىونعععبتهحقائقهفيأح!يحصنظوهمفيكالطسواء

نظوهم.فيصحيحوغيرخفيفهوهنلأ،بوناباكإنجيلى

التلمود:هعئي

،تيلميذألفظوبينبيغهأدنويبدوأالقعليم!هعناهعبويلفظالتهمود

وأحد.سويانيأصلىهنأنهماالظنعلىفيهايغ!لعب،قوأبةالعوبية

التلمود:منهيتكونهما

و،الجيماواأ.)المشناة!هماكتابينمجموعمنالتلموديتكون

السنةأحكامكتابعنعباوةبانهالمثععناةكتابالمحققينبعضرر!لصف

بيناللغةأصلىفيصلةيعقدونولهذاالتوواة،لأحكامالمتممةالميوبحموي!ة

بجعلهاالنطقفيالعربيةالممعينقلبالعبوأن!يينعأدةمنلأنوالمشغاة،السنة

يأأ)العثعبافو!،السلامأيأ)المثملومكسقولهموذلك،أييضأوبالع!كص!شطيغأ

.وهكذا()السبت

بالعرب!يةمعناهمجويلفظهنهشقق)المشمناةألفظأنآخرودكا:.وقالط

http://www.al-maktabeh.com



263السمماولههالكعب:السابعالفصلى

أالنافيأالأحكامكتالمج!عنعباوةالمعئمناةكتابيكولطالمعنىوبهذأأالنانبإ،

وتفاسيرالشفهيةوالأحاديثالشعويد4هواو،نضوهمفيلهاوالمتممالتووأةبعد

جيلأعفهالح!اخماهاتوتغاقلتها-السلامعليه-موسىعقوفعووحهاالتوؤاة

جيلى.بعد

هي،التيالإولمجعةأالألفاظبيناالص!ويانية،القوأب!!ووأخيرألههلبدو

لمكونأهمتطالثانيال!وهو،الجيمأواأامماوالثأني،والمثئ،وا!سنة،المشنأة

الأئعةأضافهاا!تي،والشووحوالقفاسير،،الؤياداتعنعباوةف!و:التلمود

طويقهنلهاتكملةوالأقوألىالأحكا!علىمختلفةأجيالىقيوالفقهأءوالوؤساء

والمذأهب.الأفكألصفيعظيمأختلافهعوالقيال!تألا!ستنباط

تأليف!ا:وتأوله!التلمودأمعفار

إلىالمنقمينوفق!ائهمووبانييهمأليهودإحباوبحوثمنالتلمو!يتألف

والصدوقيودط،،أليويسيؤلنهيوفوقهمأليهود-فوقأ!مهو)الفويصعيينأفرقة

باحكامالتمسعكفيوالتزمعتبالتعشددندويس!يوفلاويتميؤ-القوأؤودنماأووالكقبة

المثعويعة.

سفوآوستينثلائةهنيقألفال!قال!وثع"إدق:!اوعليووق!كطلايقولط

بمعنى)المعثعغاةأاسمعليهاوأطلقالمملاد،بعدوالثانبالأولىالقونينفيالفت

فيماالممنعناةهذهشرحتثم،للشمويعةوتصعجيلىتكواوأنها.رؤيوالمكوو،المننى

القعليق.أوالصموحأيأالجيماواأأسمالشووحهذهعلىوأطلقبعد،

أواخوإلىالثافيالقونهنتمتدطولجةلهضرةفيال!شووحهذهوألفت

اطلقماوالجيمأواأالمعشناة:،أيوالشوخالمتنمنوتألفالميلاد،بعدالسادس

.إ؟"..التعاليمبمعنى،التلمود!اسمعليه

الخاممسالجيلىفيوضعقدالظمويأنإلىالمحققينمنكثير!لذهب

.22لمأقدسةالأسفأو:وافيعليالدكتوو11)
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عامهائةبغحوالإسلامظهووقبلىأي-الععملأمعليه-المسيحهيلادبعد

وافي.الدكتووحددهاالتيالفتوةنهايةهعيتفقوهذاقئيبأ،

الق!مود:ح!وهنأولى

فيوبههنأليهأوحىهاجمع-السلامعليه-هوسىأنالمع!وءهن

ننلص!اللاووالخووجالتكوينأسفاووهيبالتووأةالمسماةالخمسةالأسفاو

دالتثفية.والعدد

عغدهوبحىبهانطقالتيالأخوىوالأقوالىألاحكامهنيجمعهالمأها

الووأياف،فيأختلافهعوأتباعهأصحابهفتناقلهاالحماجطوقتأوالسؤألى

المسيحبعدالمتوفىحناسولأأيهودأهشناةأععحهاأنزعموأكقعبفيردونوها

وأيعت.كماقرودنماعدةبعدالجيماوأأليهضمئم.عامهائةبغعحو

عطهم:هكانته

يعتقدونفهمولذا،للتوراةوالمتممالثانيالكتأبهوالظمودأنذكرنا

لهاوالمتغاولونلوواياتهالنأقلونفالحكاخأهاتكالتوواة،*اعندهنهنؤلىأنه

لأنهمصدق،وتصعويعهم،حقفقو!م،يخطونفلاهعصوهون-والتفسعيربالشوح

الأحوالط.منبحالىمخالفتهمتجوؤفلا-وتعظيمتعالى*اعنيصدوون

:تلمودانلليود

هجوتهمفيهكانت،عنيفسصوهروأقددو!يلاأنتاويخيأالمعلومهن

يعبووقد،بابلىهلك)بختنصعوهولبلافىهمالفاتحيددلىنرقشووتمؤقه!م

أبدقبلى587بعسنة!لبسدأالصعتاتحطبعصرالتياويخفيالحصرهذاعن

البأبلية.الدولةعلىالفرستغلبحينعاهأسبهدىالىوص

لقشعتت!م-وعلمائ!مأليهسودأحباوإقاهةمحألىأختلافبسببوكان

مذاهبهمأخقلفتأدط-لهمأصليينهوبمزينو،بابلىأأأووشعليم!واتخماذ!م

وخضومجأ،والأحوالىللظروفهرأع!اة،الديخعويعةرأحكاههموآوأؤهيم
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عليهمافووضةوالققاليدللعاداتوتقبلهم،عليهمالمتخلبيةللحكومات

تلمودان:هغاككانولذلك،كذلك

ؤادهاالتيوالزياداتالروأياتيضموهوأووثمليم""تلمود:أحطط

.أفلسطينأحماخاهات

أبابل(.ح!اخكاهمأتؤادهاالتيالوواياتويفعمبابلى"!تلمود:ظن!

المسائلىأغلبفيالبابليللتلمويمخالفأالأورثعليميالتلموفىكانولذللث

جوهويأ.اخضلافأوالموأضع

إطلاقعغدالمرادوهو،البابليالتلمو!هواليهودجمهووعندوابعتمد

)تلمودإ.كلمة

التلمود:امعفاوبهاأفتالتياللفأت

!الجيماوأ"المسماةئعووحهاط!أو،العبويةبأللغة،المشناةأأسفاوألفت

الأرأهية.باللغةياثعوخثم،العبويةبلغتهيدؤنالمتنفكانالإوأهيةباللغة

!للغاتأستاذأبأعتباوهذلكلبيانوأفيعليللدكتووبحفأهناونصعتعير

الشوقية.

أسفاوبهاألفتالتيالدبويةاللغة"وتسمى:رافيعليالدكتوويقولط

التيالعبويةاللغةعنيسيريخراخقلافأتختلفوهيالوئانية،بماللغةالممشناة

بعدحدثقدالمعنمناةأسفاوتاليفلأدنوذلك،القديمالع!دأسفأوبهاألفت

اللغةمحلهاوحلت،أسوأئيلىبنيلدىالتخاطبلغةهناليعبريةانقوصطأدط

فيوخاصةالكتابةهيادينعلىلديهمالعبويةأستخدأمواققصوالأرأهية،

تأثرهابشعدةالمشعناةبهاألفتالتيال!عبريةالانةتمتيازشموهن،اليدينثمؤون

الهندية-الأريةاللغاتبب!عض!التأثوهظاهرهنكثيرفيهـأيبدوكععمابالأوأهية،

ألانأتوخاصةثقمافيأأوسيأسيأأحتكأكعأبأهل!االيهودأحتكالتي-والأووبية

والفاوسية.واللاتيفيةاليوفانية
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التيالمفودأتمنكثيوأفيإدط،العبويةبأللغةدوشطقدالمشناةأنفمع

الكلماتهنيسيرعددعلىكذلكوتعثعقملى،الأواهيةمنتقتبصولا!يفوودت

والفاوسية.واللاتينيةاليوبخنية

هالأمن!وذلك،والتاويخيةاللغويةقيمتهامنشميفأيغقص!!لهذاولكن

المحودأتمناستخدمتهمابجمانجطهذكووآشيئأيعدلاأجنبيةهفرداتهنجمها

نفسه.القديمالعهدفيبعضهايوجدلاالتيالعبرية

باللغةألفتالتيوهي"الجي!وا"المسماةوهيالمشناةشووحوأما

مدوسعقان:بهاقاهتفقد،الأواهية

باللهجةهذهشمووحهمألفوأوقد،فلسطينيهوث!مدرسعةأصىاهما:

فيهؤلاءأستخدههاالتينفسهااللهجةوهيالحديفة،الفلسطينيةالأوامية

منتمقدةل!وطفتوةالشروحهذهتاليفلديهمواسقغولهق،القديمالعهدتوجة

فيتمقدهعظمهاكالطله!إدطالميلاد،بعدالخاهس!أواخوألىالنانيالقودط

الميلاديين.وانمس!الرابعالقرنين

يعوفماالمشناة!اسفاو(أينفسهالمتنمعهذهشنروحهمهنوتالف

المقدس!.ستبتلمود

الآوأهيةباللهجةهذهشمروحهمألفواوقدبابلىيهوبىهدوسعةوالأخوى

أوائلىمنذفيهاوشوعواالآواميةأاللغةلهجاتإحدى،وهيالشعوقيةابخوبية

.الميلاديالسادس!القودطفيإلاهنهايفوغواولمالميلاد،بعدالوابعالقون

بابلى+بقلموديعوفمانفسهالمتنمعهذهشروح!مهنوتالف

العالملغاتهنكفيرإلىالتلمودتوجموالآواميةالبريةاللغتينوعن

.أ؟)ا!فيدحوقديمهأ

.23،24/وافيعلي:المقدسةالأسفاو!9)
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القلمو:ظهـو!ى

267

أنفسهماليهو؟هنكثيرعلىبلىاليهو؟،غيرعلىخافيأالتلمودبقيلقد

في!وحتى،والباحثينالعلماءهنالقليلىإلابةهالايعوف،قورنعدة

بقلم-،الفونسيةاللغةإلىهقوجمئمامبدية1889و1871سنتيبينهاأوووبا

هذأفصعوهوقدأشميعبأشواب!ىولعلىشعوابأ)هوسىهم!سافونسيعألم

.المدةتللئطفيالتحاقيبعلىالعألم

القلهود:هيضاهينمن

علىيحتويأذ:البأحفونيقولطكماجدأكنيوةأهووعلىالتلموييشعقملى

والسنة،التووأةفيالواودةوالحدود،والمعاملات،والعبادأتالعقاثد،أحكام

وفيه،.مذاهبهمباختلافتختلفوتفاسيرشروخهنوالعلماء،،الأئمةوأقوالى

علىوالحث،الإمميينأح!تواموعدم،العنصويالقميايزذأتالتعماليمهنالكنير

واعتبارومخصصاتهيم،أهوالهمواسعتباحةحومجاخهموانتهالثوقعتل!مإيذأئ!م

ذلك.غيرإلى،الحيياةوه!دوة،القيمةعديمةحيوأنعاتأووأحأووأحهم

الأحكامصالخاوجةوالمساثلىالموضويتهنكثيرعلىيشمتملىكما

حفظوضعهمنالهدفأنأدعىبكتابلائقغيرخووجأ،رالسنعواثعوالدين

.-السلا!عليه-موسىتواث

لا!أهووأ،خرافيةووقأثعوقععيععأ،ولغوية،تاويخيةهسائلى!لعثمملى

اخوىوأشعياءوفوأئد،،طبيةوصفاتعلىيشعتملىكما،السليمالعقكيقبلها

ماكحأ!"باقكواحدآنفي!وأه،مئلهكقابفيتذكوأنفيهناسعبةلهاليسست

خرافاتوكتاهمبوأجكمهأ،العباوأتأبلخهنوعباوأته،وفقهوعلموحكمة

القيمة،ؤهيدإالقدوضئيلىكتابفيإل!توجدلا،شعتىوهوضومجات،وقصص

المعنى.وكيكةاللفظهبقذلةعباواته

التعاهللظامبالنسبة-القلمتري.فيالمقووةللمبأدىءوالمتقبعهذا،
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هفعمةيجدهابالأمميينيدعونهمممنوغيوه!مالهيويبينالأخلاقيوالسلولث

.م!سغجبنيفيوالبغضاءبألحقد

صرعلىبهيصميتعلودن،بغيضولعنصويتمايؤعنيعدوودطلأنهموذلك

أحأسيس!وأبسط،المنطقيةالقوأعلىأبسطمعيتفقلامما،مه!دلجبني

الإنسافي8الشعور

فعاملهالإمميعاهئعتإذأأنهالقلمو،فيأثبتوأقد:المثألىسبيلىفعلى

بربا.تعاهلهفلااليهوفىيعاهلعتوأن،بوب

اثه،هنجؤءاليهوديوألط،الملائكةهنأكبوألةعندالإسوأثيليوأن.

الإقية.المحؤةضربفكأنهإسوأئيليأأمميضوبفإذا

اليهوديبينالفرقبقدوهووالحيوانالإنسعأندوجةبين.والفوق

يطع!مولاالكلبيطعمأنيدو!يللفإنالإعياد،كانتو(ذا،والأممي

الأنمي.

نأولا،أليهودي!عيرينصحأنلليهودييجبىؤلاأنه:هبادئه.وهن

يكودنأدطاليهودييلزملأنه،يغشم!همأنعليهبلى،هعهممعماهلةفييسعتقيم

الدنصعين.معودنسأالطاهوينهعطاصأ

يحوبمأنهفيهجاءفقد،حومةأيةاليهودغيرلآووأحيدو!يلأيوىولا.

يخرفيألنعليهويحوم،هلاكهنالأمميينهنأحدأينجيأنأليهوديعلى

أدطأيضأوفيهبحجو.عليهيسمدهاأنعليهبلىفيها،وقعخفوةمنالأكلي

وجل.عؤدكهقربيانوقيتلهأمميكلأليهودييقتلىأنالعدلطهن

يستحققيريبهبماهوأةيزلبهنفإلطقويبكاهوأةتصتيلا:موشىوقمالى.

.الموت

ذللثعلىوبغا.غيوهدونيدو!يلابان!ه)القويب!التلمودفسروقد
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اليهردياتأ؟(.!رالشماءاغقصابحقلليهوديفإدكا

يكونويخوههذاكلمعفهلى،دو!يلاحاخمامأتسجلهممابعف!هذأ

عزةفيالحياةيتعشقونلأناسهعيذاهفلىكقابأيظهووأأنالمعقولىهن

كتابخكأنهذاأجلىوهنوأسشصالهم؟!موالفتكققلهميريدوهو،وطمأنينة

.دو!يلاغيرهنجمعاءالإنسانيةعليقآهوخفيأ

القلموب:فيالإسلاموأي

التعاويخيةأ!واوهحيثمندو!للالسابقةالدواسةخلالطهن

عندهنأنهوؤعمهمجدالطبلاالبشعووضعهنأنهأليقينوجطعلىل!نأتأكد،والموضومجية

يكتبونللذينفويلى!:تعالىلقولهوذلكوفضهولؤومببطلانهاليقرآنيحكمهواءالثه

أيديهمكتبتممالهمفؤيلىقليلأثحنأبهليشتروأأدثهعندهنأهذيقولودنثمبأيديهمالكتالمحت

هنكفوعلىقاطعةدلالةيلىلىذلكفعلىعلى()؟(والوعيديكايعبولنممالهموؤيلى

به.تمسك

اليهودية-شعليياحمدكتابفيالأمثلةواجع11)

.79/البقرةأأآ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



القا!ثإ"تجابث

قيعثثباأ.لإلمجصان

فمعولى:علىوبسعتملى

الأولى:الفمعل

الفمافي:أفععلى

؟لثالث:الفمعلى

:الواخ؟لفعلا

الخماهس!:الفععلى

لعساده!:1الفمعل

:الس!جالفمعلى

الئمامن:الفععلى

هقدمعات

أدلأ!ة+بعاألإيك!ذ10!

في.1بعاأ1!يممان

.2ا\ؤو1ض..-

.لبووخ1-

لساعة.1-.1فعرأط

القياهة.

أ!ني-ايولم
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لهقطولث

تعويف:

الصأشبالحئوإلا!وهمهالىللإنسعانشيلىلامأهغا:الغيبفولجى

هماول!العقلى،ول!الحس!يستقلىولا،غاثهوسولطعن.أوتعالىألةعن

كلعوفته.هعأ

الخبععوسماعأعني-الضعمعهوهعوفتهألىالوحيذالطويقكانولما

لفظ"السمعئات!يسنونافيبعلىئطيقودنالعقيدةعلمايبدضولف!إن-الصادلهق

بالسمع.ئبوتهطريقلكأنبنى

الموف،بعدهاالبرؤخوعالم،والجق:الملامخة،هنكلايعثعملىوالغيب

،*وا،ابحثهنوعوإلم!ساوالآخوةوالقيعاهة،،الساعةوعلاهاقي

ذلك.وصروالنأووالجنة،والشفاعة،العواطوعبوو،والحعساب

:المخلوقاتأفواع

لبننسعانبالنسعبةنوعينعلىهيتعالىاللةخلق!االتي-المخلوقات

!عوأءوالجمادأت،الحيوائاتكأ!عغافيرأها:مخلوتجات"-،القدراتافحدود

بوأسطةأم،وفحوءذلكلهرالتفاحبمالأمعد،ابحرفىةلهأ"بألعينرؤيتهأكأشت

الجواثيم.كانواعالمساعدةالوسعائلي

أي!فعأنومجينعلىرهنيهيوأها:لاوغلوقات
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الوسائلىتطووتإذاالمسققبلىفييوأهألنمائحتملىولكن:يرأهلانوع

يحتملىولا8يوالاونوع،البكقوياتكأنواع،الألنعليههيمماأفىالمساعدة

والصراط،كالملائكةللإنعمعالتبالنسبةغيبأوسيبقىالدنيا،8هذفييواهأن

لخبوايؤؤودنرأه!لننأاوغمبوجودهلإيمالطايجعبطلنوعاأوهذ،ونحوذلك!،لغاووا،والجغة

.بوجودهالصادق

الموجودأت:صفةوسائلى

هي:الموج!دأتهعوفةإلىوسائلناإن

بهأئعوفطوهذه،وذوقوشعم،ولمص!،وبععو،معمح،منالحورأسرر:

هبايمعوة،وهي!رفةهيالمعوفةوهذههعها،تتلاقىعغدماالموجوياتوجوذ

الموجودتحبماوؤفإذأ،محددةظأقةلهاالحواسهيذهرلكن،الميعرفةأنوأعابسط

وجودهعلىالتعوفبالإمكانيعدلمدائرخهاعنوخوقيالحواسهذهطاقة

كانتإدطولبهن،الحوأس!ذهوبعبنبيظالقلاقيحيدثولوحتىهباشعوبمثعكلى

!وقكالإثععة،آثاوهمعرفةمنوجودههعوفةأمكنهلموشةآثاؤالموجودلهذأ

تدلقآثاؤهماولكننواهمألاان!نأوغمفإنناالححواء،تحتوالأش!،البمفعميمجية

علىتدلىآثاوهاولكنلانوأهأأنناوغمالفيروسعاتوكذلكوجودهما،على

علتدلطآثاوهاأدطإلانواهأ.لاأنناوغمفإنيغأ-تعالىأذذأتوكذلكوجؤدها،

هعوفةألىسعبيلىلافإنه!محسوسةآثاولهتكنلمإنأهاوهكذا،وجودها،

تلضيلأدطلناسبيلىلاالفوأتفنهوهوجود،بآنهال!صافىقيبالخبيرإلاوجوفىه

فإنناذلكوهعإلينا،بالنسبةآثاو؟محسعوسمةلهوليعم!عنا،لبعدهبهحراسمنا

القبيلىهذأومن،بوجودهالصادقالخبيردوودبهونؤمنوجوذهنعرف

لأنلنالاهعبيلىفإنه،الغيبعالممنذلكوصرالأخر،واليوم،الملائكة

نؤمنفإننأذلكومحإلينا،بالنسبةمحمعموسةآثاؤلهوليسورحواشعنا،-هي!قإلت

.بوجودهالصادقالخبرلووودبوجوده
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بلغييب:الإي!لطسكم

275

جوذه،يصعهمعملم،فلاالعقيدةأوكالطهنعمومأبالغيبالإيمان

وسسولىسعغةصوصحيحالكويمالقوآدبآياقيصويحفيوجودهخبرلووود

وافتواضالعملاة-بافقواض!كألإيمالقفويضةبهالإيمالنماكالطولذلك،!ثالهة

فدىفيهؤثع!الاالكتأفيذلكالم!البقوةسووةفيتعالىقالىالؤبماة؟

!كاإنما(ئنعفودنماؤؤفتافموتمأالضلاةوئقيمولطبالغئبيؤهنولطالذينللصقين

يلي:لماكفرأوجحوذهفريضةبهالإيمأنكان

الكويم.القوآلطآياتمنلكثثوأنكارالغيبانكارلأن-أ

ذإ،محدودةالإنصعالطحواسلأدط،الغيبعالموجودئحييلى!لالحقلىولألن-ب

فهوذللثوهع،حواسهتحتتقعلاالدنياهذهفيالموجوداتمنكثير

بوقييولمقنكإيمانبوجودها،العمادقالخبولووودبوجودها،!هن

الأخباولتواتوأيفلى،بوفييسعمىعظيئمابوجأبويعم!فيبانإيفلى

.بوجوده

المخبوينلإخباوآثاوهنلمس!أونوأهأدطدودطإيفلىبوجبوجودآهناوأذأ

بوجودفؤمن،أفلاوالكاذبالععأدقهنهمأدنمامعبوجو!هالنأسهنالع!اديين

آئارهانلمعع!أونوأهماألطدودطالغاوأو،الجنةأو،الجنأوهفلأ،الملائكة

الععادقوسوليخبوأوتعألىاطقخر،أ!عينالناسهنأصدلهقهوقنبخبير

!!الأهين؟

الفيب:بهينبتالذيافيدوجط

لاالعلماءجمهووفقيالط:الغيببهينبتالذيالخبوفيالعلماءاختلف

وأهوووالجؤ!،القطعيفيدالتوأتولأدناقواتو،بلغقدالخبؤيكودطأذبد

لاالغيعتفإدنهذأوعلاليقطح،،هنفيهابدلابل،بالطنتؤنجذ!لالعقيدة

!رر.ة!اوسولىعنالمتوأتووالحديثالكويمبلقوآدبألايشعث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاهيةالعقيدة276

الشريعةأحكاممنويخرهاالعقيدةأمرأدظ:الطمايبعفق-وقالط

موجبلاأذ،القطعلاالظنيفيدالذيالأحادبخيرتثبتكلهاسوأء،

أطةدينفكلها.المعاملاتأوالعبأدأتواحكيأمالعصدةاحكأمبينللقفريق

،تعالى.

المتوأتو،بألخبوإلاشطلاالعقيدةأصولى-أدطأعلم-والثهنواهوالذي

العقيدةفووعأهاأعتبارها،علىالأدلةتضأفوبتالتيألاثعويعةكسمقاصدوهي

فووعتنبتكعماالأحكادبحديثتنبتفإنهاهثلأ،للضوأطالحطاطي!كإئباقي

الأحماد.بحديثالفقه
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بالملأئكةالإطفي

ئكة:بالملايم!لتعوا

ول!ياكلون.،لاالتشكلى.علىقادوةلطيفةنورأيخةأجسأئمالملاثكة

يؤموون.ماولفعلودطأموهممااذيعصودطولا،ينامونولايشربولنما،

الملائكة:وجوددليلى

النقلية:الأدلى-أ

وجويعلىالصحيحةالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالأياتتيضأفوت

موة،وثمانينثمانيأالكويمالقوآدطفيذكوهمقدتعالىأطةالطحتىالملائكة

فيجاجمبنإفقللقلائكةوبكقال!ذإ!هل!البقوةسووةفيتعالىقوليمنها

نضعبحونحنالدهاءوي!علثفيهائفجعدمنفيهاأتختحلىقالوا،خليفةالأوضيى

كفهاالأسماءآدتموعلتم،تيعقمونلاماأعلئمأفيقالط.لك؟ونقذسبحمدك

وهنها!نيق!لاصكنئمإنهؤلاببأسمايائبئونيفقالطالملائكةعلىعرضفمئئم

إلاأفذىجكاءفئمأذئؤهنوأأدطالناسق!وهأ!الاسعواءسووةفيتعالىقرله

يمعثعودقملائكةالأوضيىفيكانلوقلىوسعوفي،بشعوأ*أأتغثقالوأأن

.!وسولأهلكأالسماصهنعليهملنولغاهطمئفين

قالت:عنهااللةوضيعائعثمةعنهسلم8وواالذيثعي-دحلافيوجاء

ناو،هنهاوفيهنالجالطوخلق،نوليهنالملائكةأخيقعتغي!الهةرسولط"قالى

توالمحبكا-.اي-لكمأؤمجعفتمماآدئموخلق
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العقلية:الأدد-ب

الإسلاهيةالعكيدة

منوليص!،الممكنهنمه؟وجوأدطإذالملاثكة،وجودينفيلاوالعقلى

بجميعالحممولبإهكانهاليص!محدودةالإنسمانقدواتوانخاصة-المستحيلى،

"!رروسعوليوعنتحالىالثهعنالصادقالخبووودولمأ،تقدميالموجودأت

.العدمجمانجاعلىالوجودجاتتوجحبوجوفىهم

بالملائكة:الإيمانوجوب

أنالأننعل!مأنوعلينأ،تعالىباطةالإيمالطوجوبمضىفيماعل!مغا

اموهم،هن!ررأفىوسولىوحدبالقوآدطاجلهفيماأ!الأبالملاثكةالإيمان

هقفماتهنهوهثلأ،أجنحةأوليككونهمأهرهمهنفصلاهفيماوتفصيلأ

الإيمالنأنواخبو،بوجودهمأخبرالذي!وسبحانهلأنه،تعالىباذالإيمالط

فقدبهجحدهن،عقيدتهأوكالنمنووكن،الإسلامأصولطهنأ!علىبهم

والمؤمضودطوئهمنإليهأئنرلطبماالوسعوذآهن!البقوةسعووةفيتعالىقالطكيفر

وقالواؤيحعلههناحدبينلائفوقووسلإ،وكتبهوهلايمكتهة!بآهنكلى

ووى:تفسيرهفيكنيرابنقالطالمصير!وإليلثرئناغفوأتكوأطغناشعمغنا

عكالأيةهذهنؤلتلما:قالىهألكبنأنمم!.عنهستدوكهفيالحاكم

الإيمأنتوجبالكويمةالأيةفهذهيؤهن،أدطلهحق:النبيقالىالشي

بالملائكة+

ووئعل!وكنبهوقلاثكتهبالثهيكفو!وقنالنساءسووةفيتعالىوقالط

منحالطتصفالكريمةالآيةوهذهتييدأ(ضعلالأضملىفقذالأيخيروالجوم

الموصلىالإثمووكب،الجغةإلىىلع!وملاالصوابجان!قدبانهبمالملاثكةيكفير

السلامعليهجبويلىمجيءيذكوالذيالمشهووممععلمحديشطوفيال!ناو.ألى

مأجملةمنفكالطأث!يماء،عنإياهوسعؤالهأعوأبيصووةفيأطةوسولطإلى

وهلائكتهبافىئؤهن:أدطقالى،الإيمالطعنأخبوفيمحمد"ياقالطأدطعنهسعاله

وشعوه.خيرهوبالقدوالأخيرواليرم،ووسعلهوكتبه
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!علأنهم:

279

فيتعالىقولهيحميرهذالهالىالسماء،فيهيللملائكةالأصليةالمساكن

بحمل!ئسمفحونوالملامخةفوق!نمنيتمطونالسمواهمئطتكعاذ!الشووىسورة

لتنفيذاثهبأموالألسض!إلىينؤلولنماولكنهم!الأوضيىفيلمنوذممقغعوونرثهم

وبك(+بأموإلانتترلى!وهاهويمسمووةفيتعالىقيالطكعمابهمتيناطههمات

!!ددهم:

سورةفيتعالىقالطكماتعالىاذألاعدذهميعقئملاكفيرخلقالملاثكة

عنط!اوفكوةنأخذأدنونصعتطيعهو!إلاوثلثخنوذيغقغوما!المدثر

أيؤقبك!أثهوسعولىتولىهنصحيحهفيهسملموواههاتجوأناإذاكثرتهم

فصاوهللثأألفسبعودقؤمامكلهع،ؤمامألفسبعودطلهايوهنذبجهنم

وتسعماثة،.هليونآلافأوبعةجهنمبأؤفةالموكلونالملائكةهؤلاءمجموع

هلكة

أسماز!م:

أخبوناوقد.أسمياث!مهنالكثيرنعوفث!لولكشأأسماءللملاثكة

ومن،هنهمآخوبعضبىباسماءالوسولطوأخبونا،بعضهمبيأسمايالكويمالقوآن

-وضوان-هألك-إسوأفيلى-هيكائيلى-جبويلىبها:أخبوناالتيالأسماءهذه

هماهلىوماووت"،"هأووتفيالدلماءواخقلفوعتيد،وقيب-نكير-هثكعو

هلكان؟.أمرجلان

الناسليعفمافشةللأوضتعالىأطةأنؤلهمان!هاف!:هنهمقائلىفمن

والنصيحة،بالفعلاحتظاهرأبملكينوليسنأوجلانأنهماقائلىومنالسحو،

ذلكبأدطعلم!مهعاستعمالهبددمويوصيانهمالسعحوالنأسىيعفمانوأخذا

القوآدقفيبئنتعالىأطةأن!لرجحهالقولطهذا!لؤيدهنهم،يكودنلن

صرفعينأالنادقليعئمالأوض!ألىمقكأكقئوسللمسبحانهأنهالعظيم
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ئوحيليتجالأالأقبقكأوسيئغاوما!شآنهجلىفقالطالأنبيماءإلىأوسقهجبويلى

.(تغقغونلاكففمإدطالذكيرأفلىفاشعألواإلئهم

صفاض:
سلوكية.وصفات،خفقفة!ع!فات،نوعينعلىالصفأتهذه

الخلقية:-الععفات1

:آدمخلقعلىخلقهمأ-تقذئم

المؤكد،هنولكن،الملائكةتعالىالدخلقهتىالعلمإلىلغماسبيلىلا

لناحكىتعالىأدثهلأدطاففكو،العاقلىالإنسالنخلقعلىمتقذمخفهمأدن

خلقههسألةفيالملائكةوبينبينهتمتالتيالمحاؤؤةتطكالحظيمالقوآنفي

إنيللملاثكةوئكقالط!أذ!ال!بقرةسووةفيتعألىفقالىيخ!ئقهأنقبلىلأدم

الذماةكم!يؤفيهائفجعذقنفيهاأتخغلىقالوا،خليقةالأوضيىفيتجاعلى

.(تعقمودطلاماأعقئمأني:قالطلك،وئقدسبخمدكئسفخونخن

فوو:منخلقهم-ب

هسلمالإهامروىفقدنوومنخلقتالملائكةأدطمخووأدلةوسولىيحدثغا

،خلقعثاذمتيوسولطقالى:قالتعنها.اطةرضيعائشعةعنصحيحهفي

ؤصفمماآدموخلقناو،منهاوجمنالجالطوخلقنوو،هنالملائكة

لكمأ.

لهم:أجنحيةوجود-جص

!ح!ألاهذهوعدد،أجنحةذوأتمخلوقاتالملائكةأنأللةأخبولقد

معتتغاسبالتيقوتهعلىيدلطهلككلفيوعددهالأخو،هلكهني!تفاوت

فاطير!الحيمذددةفاطوسووةأولطفيتعالىفقالىبهأنيطتالتيأئهمة

وؤباع،وثلالمحث!نىأخيخةأوليؤشعلأالملاثكةجاجملوالأؤضيىالصعمواقي
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سعتمائةلههثلأفجبويلىقلإير(شييكلىعلىأذإلطيشعأثماالحئتيفييؤيذ

مسعودابنعبدأطةعنجيدبسندهسندهفيأحمدالإهأمووىفقدجنأح

جناحستمائةولهصووتهقيجبويلى"لج!أددةوسولىوأى:قالطعنهالدةرضي

اذالحعلامعليهجبويلىتعالىالثهلهرصفولذلك،الأفقشعذقذهنهاجغاحكل

الغرشيىذيعنذفوةذي،كويمؤئعولبتقؤدقانه!:ذهالىفقالى-قوة

!ة.قيهين

جبويل.هنا:بالوهعولطوالمراد

تعالى.الثههوهغيأ،العوشبذيوالمواد

د-مجطمخلقهم:

الحفتيعظيموالملائكةألطناخذالملائكةهنأفهوسولطلناوصفهومما.

خيققهمجظئمساذآالحعماءهنهتقثطأ"وأيتهفقالطجبويلىلناوض!فقدعموهأ،

الترمجذي.أخوجه-!الإوض!العمعماءبينما

!لةأجدعنأحدثأنلي"أفيدط:فقالطالعرش!حملةأحذلناووصف

دأود-.أبوأخوجه-عام!سبعمائةهسعيوةومج!اتقهأذنهشمحمةبينها:العوش

التشكلى:علىقدوتهمهـ-

بآشكالطالتمنمكلىعلىالقدوةالملاثكةوتعالىسبحانهالهةأعطىلقد

ملاثكةمنبكونهمتليقجميلؤبصوليويكونودطالأخرىالكويمةالمخلوقات

تشرألها!فتغتلى:تعالىقالطإنممعأدطبصووةلمريمتمثلىفجبويلى.الوجن

عبشكلة!الوسعولطوتمثلىاليعيب،منخاليأجيلأيعنيوسيرئأ:شعوئأ!

بصووةييأتيهكالطهاوكفيوأالشعر،سوا!شعديدالثيالمجطبياضيىفعديدأعوأبي

عر.أفهوسولط!عحابةأجلىهنةي!خدوكان،الكلبيةي!خد

الخاوقة:قدوتهم-و

المسعافاتكقطعالبشعو،قدرةفوقكبيرةقدرةالملائكةتعالىالثهوهب
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!لهاعلىالإنععمالطيقدولاالتيالثقيلةالأفعياءوكلعين،طوفةفيالشعماسعة

وإلن(طفةثأئةفوقهماتجتلىتتفتا!لهكاإذالأعوأفسووةفيتعالىقالىكما

فإنهمولذلك.السعلامعليهجبويلىهوإسرأئيلىبنيفوقالجبلىتتقالذي

!ئسبحونالأنبياءسووةفيو!مفهمفيتعالىقالىكماولايتعبونلإيملون

فسئحولطوئكعنذفالذين!فضلعتسووةفيوقالى(يفتوونلاوالنهاؤالفيلى

.(يسأهون!لوفئموالئماوباليليليله

أنوثة:ولابذكووةو!عفيأروم-ؤ

أما،الأوضيعألمغافيالمخلوقاتصفاتهنهيوالأنوثةال!ذكووةلأدط

صفاتهعتقفققدلمخوىهقاييعم!لهافيهاالمخلوقاتفيإدطالأخوىالعوالم

المشركينعلىتعالىأددةأثكرولذلكعنها.تختلفوقدالأوضيةالمخلوتجات

الملاثكة!وتجغلوأالؤخوفسووةفيتعالىفقالىبالأنثوية،الملاثكةوصفهي

.!!ئعئعألودطفعهاذئهمسفكتمثخفقهم؟اشعهذوأإناثأ،الو!نعباذفخالذيين

بعدإلايموتولطولايتغوطولطولايشعوبولنماولايأكطولنلاإنهم-ح

أما،8هذالأوضيةحياتغأأحتياجاتهنالصفاتهذه،لأدطالإولىالنفخة

في!وئمخ!الؤهو!رةفيتعالىلهؤلهعليهدلىفقدالأولىالغفخةبعدهوخم

فيهخ!مئثسم،الثهفعاءقنإلاا"لإوضيىفيومنالسموأقيفيقنفضيقالطولي

سمووةفيتعالىقولهأيضأموتهمعلىيدلىومما!ينظرودطقيائمهمفإذاأخوى

.(ؤنجقةالاهاللثشي!كلى!القصع!

السلوكية:الععفات-2

منالقمةفيتجعلهمالصملوبمييةالصفاتهنبجملةالملائكةيقععف

مئها:تع!الىاقمخلوقات

تعالى:قالتامةالطاعة-أ

يغضودق،!لا:تعالىقال!كما،معصيةمعهايعرفودطلاطاعةفيفهم
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تحالىة!اطاعةهمهجعلىبمخلوقيوأجدؤ(ئؤقوودطهاويفغلودطأقوفمماافه

القمة.فييكونألط

.:ألثهمنأفىف-ب

!%كبار،إجلالطخوفيإنه،يعصونهلاأخالموغمتعالىأطةيخأفو!نأإنهم

بخثيهالرغذؤيمتمنخ!الوعدصوةفيتعالىفقالىبذلكالقرآنوصف!موقد

هنرئهم!يحمافونالغحلىسووةفيشأنهجلىوقالى!يخيفتههنوالملائكة

.(ئؤفوونهاويفغلونفوقهم

:!أهعالأدب-ب

إذاعندهلأحديمثمفعولنولا،باهرتعألىالئةيدي!بيتقيدهولطلاإنهم

ولدآ،الو!نأئخذوقالوا!فيهمتعالىقالىكما،الشفاعةلهذهأهلأيكنلم

مايعلئم،يعغلونبأفيهوهمبالقؤلبيسمبقوبئلا،ضكوهونمجتأدبلى،سبحاته

خشيتهمنوهمأوتضى.لمنإل!ئشفغونولا،م!قفخوماأيديهمتةن

.(فشمعقولن

:قبيا&ا-

شمفوه!بائديغتسقسووةفيبقولهبذلكتعالىأددةوصف!موقد

أنبيائه.إلىالتهمعفوأءهمالذين،الملاثكة:بالمئعقوةوالموأد(بووةيموام

قالطحيثتعالىالهةإكوأمهكالطيكونواأدطأستحقوأفإنهمولذلك-هس

مجباذبلىشمئحاته،ولدآ،الئزخمناتخذ!وقالوأالأنبياءسورةفيتعالى

.(فكوهولن

الملأئكة:وظائف

أكملىعلىويؤدوفهابها!مونم!فأعصالأبمالملائكةتعالىأذأناط

بها:ووسوليتمعالىأددةحدثغاالتيالأعمال!هذهومن،وجه

الأنبياء،إلىهديةالمتضمنتعالىاذثلام!لى:حقيقتهفيوهو،-الوحي1
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بوظيفتههمنوهأتعالىقالطالسلامعليه"جبويلى"ألىالمهمةهذهأوكلعتوقد

تؤلط،الغألمينوفيلتثؤيلىوأنه!المنمعواءسووةفيأدأنهافيوأهانقههذه

.(افندوينهنلتكودطقفبلثعلىالآمينالروخبه

يتعلقوماوالوياحوالأهطارالسحبأموأليهأوكلهنالملائكة2-وهن

.السلامعليه!كيميكائيلى"العبادباوؤأق

الهةباهوفيهينفخالسلا!عليه!اسرافيلى،وهوالصوو،صاحبوهنهم

الفعوليفيئفقخ!لوتم!:تعالىقالطللقوع،:الأولى،نفخافثلاثتعالى

للبدث.:والفالثةللضغقي:والثأنية(والإوضيىالسموأتفيهنففنرغ

ومنالسمواتفيمنفصيقالعووفي!وئعخالؤهوسووةفيتعالىقمالى

.(ينظرونقيامهمفإذأأخوىفيهنفخثسم،ألهةشماةهنإلاالأوضفي

هلائكةوهمالأجالىانتهأءعندالأووأحقبضيىههمةبهمأنيطتهنوحمم

الأنعامسووةفيتعالىقمالط،السلامعليه"عؤوأئيلى"ووئيسهمالم!تجط،

.(ئعوضولطلاوفمؤئعفناتوفثهاقؤشطأحذفمجاءإذأحتئ!

))وقيعثوهما،هبينكقأبفيوإحمماك!االعبمادأعمالطبصرأقبةالموكلىوهنهم

ك!اشبيكولطسطهنهماكلىعلىيسطلقوصفأوأسموهوعتيد"

سووةفيتعالىقالىكمااليساوعلىالسيئاقيوكاتباليمينعلىالحسغاهمت

قؤلبهنيلعطماقييد،بلام!عنعلاوعنناليمينعنائتئفيالغيتقفىاذ!!ا

.(غقيدوقييعثلذثهال!

!جغا!ثالومجدسعووةفيتعالىقالطكماالجنةأهلىبوعايةالقائمونوهنهم

والملائكةوذؤئاتهم،وأؤوأجهمآبائهممنضئخوقنيذخفونهاعدفي

غفبىفنغتمصتوئمبماعليكمسلائمباب،كلىهنعليهعمنول!خدي

الحدشطفيجاءكماوضوالطوخاؤنهأالجفههلاثكةووئيسالذاو(

الصحيح.

سأضليه!المدثثوسووةفينعالىقالطلمأالناوأهلىبشعؤودنالقائحونرهنهم
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تعئمغةعليهاللتشعو،لؤأخةولإتذر،لائثقىقعقو،هاأذؤالثوهأ،ص

إلامجذتهمجعثغاوها،هلاثكةإلاالغاليأصحألمحسأجعلغاوهاعشو،

.(...يخفتة

الغاراهكينأديهضط"هالك((وخكاونهأالنياوهلائكةووثيس!

سووةفيكما!قايمثودطإنكم:قالط،رثلثعليناليفضيىقالك!يافيقولودط

الؤخرف.

فيتعالىقالطكماالإنسانبحفظتعالىالثهكلفهمالذينالحقيطة8-وهنهم

أفيرمنيحفظونهخفعهومنئذيهبينهنفغفتات!لهالرعدسورة

.(أفى

تالط!كال!ع!صروصلاةالفجوصلاةمعهفجحضوالإنصعالطيلاؤمهن9-وهنهم

بالنهاو،ويجتمعونوهلامخةبالليلىهلاثكةفيكم"يتعاتبونثئم!الذرسمولط

الدة-فيحمالهمفيكمباتواالذينيعوفيثما.لعصو،وصلاةر!أصلاةفي

يصلونم!هوتركغاهم:فيقولونعبأديتوكتمكيف:-بهمأعلموهو

.!يصلولطوهموأتيناهم

لإعلاءعدوهمضدجهادهمفيالمؤهنينتثبيمأالملاثكةوظائفط01-وهن

إلىؤبلثئوحي!إثسالإنفالطسووةفيتعالىقالطكماقعالىاثهكسلعة

.(..آهنوا.الذينقصئفوا!غكمأفطالملائكة

كمابذلكتعالىالةياهرهمعندهماالمععلمينمعالقتالطوظأئف!11-ومن

وئكمتسقغينودط!أذ!:تعالىقالطكعمابدوفيثك!أدثهوسعولىهعقاتلوا

.(!رفىفينالملاثكةمنبالفبكدكمانيلكمفاسعقجاشط

قالىالكرأمةمنلهماللةأعدهبماهوقيعندالمؤهنينتبعثعيروظئفهيم-ومجين12

تضعولطاسعققافواثم*ارئضاقائواالذين!إدطفضلتسووةفيتعالى

كغئمالتيباتجنةوأئشموواتخرئوأولاتخسافواالأالملاثكةعليم

.(ئؤمجكدون
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هلكانالمهمةبهذه!دقوم،هوهالمطيغؤلطحينالميتسؤالىوظائفهيم-وهن13

قالطعغهاذوضيهريرةأبيعنالتوهذيووىفقدوغير!!فنكوهما

يقالطقألىاؤوقانأسودأنمقكانأتأهالميتقيرأإذأ:!ب-هثلاوهعولطقالى

شط.لحدا!...فيقولانلنكير!اخو"وللآلمغكر"ا"لأحدهما

وتوى!تعالىقالطلهوالسجوفىوتحميدهتعالىاثهتصعبيحوظائف!بم-!من14

بينهموفعجيئوئهمبخئيئسعثحونالغولثيىخؤليماهنخافينالملاثكة

.(الغالمينرفيدلةالحمذوقيلى،بالحق

ودفيالقيأمة،يو!المحشرإلىالناسكحمؤقيأخرىوظائف51-وهناك

وغيرأنوألىالناوأهليوسوقي،!هاطةوسمولىحوضيىعنالمغافقين

الإطالة.خو!ذكوناهبمامغهانكتفي،ذلك

بالملأئكة:الإيمأنآثأو

!إنهابقولناونعنيبغاءة،عقيدةهيالإسلاهيةالعقيدةأدطالمعووف

آثاوأوتنتج،والحيأةالإنعممالطفيالواصحةتيضماتهات!توكأفها"بناءةعقيدة

بالملائكة:الإيمأدطيتوك!هاالتيالأثاروهن،المجتمعوفيالفردفيإصلاحئة

ذهباينماالمسعلملأن،تعالىلهةالموأقبة،ودوائمبالمسعؤوليةروع!عشلا1-تنمية

كلعليهوئخععيتوافقهملاثكةهنماكالطنفصعهتواوةفيفإدطتحركوكيفما

تعالىالهةيعصيلافهو،ولذلكسكناتههنشكقهوكلىحركاتههنحركة

البحاو.أسافليفيأوالجبالىأعاليفيوحيدأكالطولو

"تنعرههلائكقهاوكلتعالىأثهأنيعوفعغدفاتعالىبالثهالنقة2-تقوية

.جهادهفيتعألىطةمخلععآدأمهاأؤوهوتشعد

قدتعالىافةأنيعلمعغدما،بهمووحمتهلعبادهاطةجبالشععوو3-تقوية

الإنمعافومن،لهيسعقغفومنالملائكةمنوأوكليحفيظه،هنبهأوكل

الو!ةالته"افاض!كماغيرهعلىالو!ةيفيضقوأنأحئه،هنيحعثألط

عليه.
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ءالأدن:إيمأنهصدقمكلىالبوهان4-تقديم

رلبوجودهعنأخبوالذيبالغيبالإيمان

287طاعةفيبهمالتشبهعلىالإنسألط5-كل

هوتعالىبا*الإيمالن!وجات،لىفإقدأئئما،هنو!اععيأخهيميعلمعندهأ

وعلا.جلىالعؤةهذه،يلتزمودطمرافقيهلأن،العئمويسعةآداب

و!ف،شموعهوتطبيقتعالىالثه

بالتؤامله،صعحبتهمحقيوعى

الأداب.
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11!تسا!نط

الإطلى؟في

الجن:تعويف

لأنهمجيئعأالجنوشعميئاستتر،بمعنى!تجن"هناللغ!ةفيالجن

ف!نماوأيناهموإلتالأ!ملية،خليقت!علىنواهملافنحنعغا،مسقووون

صووهاعلىالىئيةغيرالمخلوتجاتتلكهغأ:بالجنونريدهتشعكلين،نواهم

واخقياو.ارادة!اوالتينأو،هنتعالىاثهخققها!والتي،الحقيقية

بالجن:الإيمالطحكم

قولههنهاهوةوعخموينتسعأالكعويمالقرآنفي!الجن!كلمةوودت

الجنهنبوجكالىيغوذونالإثس!هنليجاذكالطوانه!الجنسووةفيتعالى

هنكئيرأتجقئيمذؤأتاولقد!الأعوافسروةفيتعالىوقولي(ؤفقأفواذوضم

هنجنوذهلصعمليمان!وخشعؤالنملىسودصةفيتعالىوقوليوالإنس!،الجن

خصع!قدالكوي!مالقوآنأنحتى(يوؤعونفهموالالئروالإثععولالجن

أحواله!م.هنالكفيرأ!يفأوودالجنبصووةسماهاسووه

أموقي!يوردسسمولهسعئةوفيتعالىألهةكيتاهمبفيجكاءهأيضعفحهنإن

قالىحتىالملائكةوعالمالانس!عالمصآخوعالمالجنأنفييشعكلاالجن

لم!الجنوجردفيالمعععلمينعلواثفمنأحذيخمال!!لمفتاوأهفيتي!ميةأبن

والمعتنرلة.الحمنةمنبخلافهيعقذلاهنالاذلكفييخالف
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الفكو،مجرىعلىوأثوث،المادةطغتأدقبعدالحاضو،العصووفي

الباحثينبعض!اتجه،مجمالاتههنكثيرفيبألمافىيةالإنسعمافيالفكووصبغعت

الجن،لفطا!يفذيموالتىالنبويةوالأحادشطأدقرآنيةالنعموص!إلىالمعاصرين

فيالشغونواؤغبالجنالموادانالممابعفع!مفذهبوجههآ،صرعلىوتاويل!ا

تعتاسعووةفيتعالىقولههعهذايستقيمكيفأدويومأ،الإنسانيةالغفس!،

ؤنه!بإذدبيدئهن!بيعملىمنالجق!وم!السلامعليهسليمالنحقفي

القععوؤله!لبنيسمليمالنكايد!بينيعملىالذيإدنمافيهنؤاغلاالذيفألظهو

نفععمية.تا!ؤنلا،عاملةمخلوقالثالفغيةالتحصلهويصنع

باعتباوالجوأثيم:بالجنالمرأدأدنإلىعبدهمحمدكمالشميخبعضهموذهب

مجفريعثقالط!:تعألىقول!هعهذأيستقيمكيفادويوماعنا،هعمعتترةأخها

لجوئومؤيتأقكيفإذ!ققاهكمنتقوتمألطقبلىبهآتيكأناالجنهن

مقبهوتأقيعظيتماعوئمأتحملىإنالمجردةالع!تدوكهالاالعمغوفيهتنا!يه

الطأوادإذاالجالعم!يسقغوق!االتيبالمدةمقذوةوجيزةفتوةفيشعاسعهاهسافات

همبالجقالمرإدأدطإلى-البهيعحدكألدكضوو-بدضهموذهب،يقوم

الملائكةلخ!تعالىألثهانمعوأحدأ،شعيئآلهرالملائ!ةأتجنوجعلى،الملائكة

الئاو.منن!اونجلقنوبى،هن

صعة:سوروا

والملائكنة،الإنسأدقغيرهويدةعاقلةمخلوتالمحسكاالجقبأدطالإيمانمحب

"الجن"لفظفيهاوودالتيالأيافيتاؤذهنتكفيوعلىنجرؤلاكئاوإدطو(نا

الحقيقةبمجأنبقهبألجؤمشوددلاأشاإلاآخر،هعنىإلىهذأعنليصوفها

القا!صللى.فيوتغئقه

لمابعينهالكفوفهوتأويلىيخرهنوتفععيلأخملةالجنوجودأنكاواما

تعالى.أدلةكتابلأي!ألمحت!صال!ريحالوذهنفيه
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:الإنسانق!خعلىخلقهمتقدم

192

المفكوالعاقلىآدميخلقأدنقبلىالجنخلقتعالىاطةأدنبهوالمقطوع

فقالطالقوآنيةالآياثبذلكصوحتوقدللإنسأن،الأولطالأهمبكاهوالذي

مسعنودق!!هنضفضاليمنالإفسالنخقفنا!ولقذو!اسعوليةفيتعألى

.!الصعمومناليهنقجلىمنخقيفغاهواتجالط

ناو:هنخلق!

فيفعأفهجلىفقالطنارمنالجنخلقتعالىأطةأدطالكويمالقوآدسأذكر

وقال!،الععافيةالغأرهنأي-ناو(منماوفيمنالجمالطوخلق!الو!نسعووة

.!العئممومناليهنقبلىهنخلقناهلحجو!والجماقسعووةفيأيضأ

قاو؟قالتعخهاالثهوضيعائعنمةعنهسلموواهالذيالحديثفيووود

ممأآدموخلقناو،منأ!مالنوخلقفوو،منالملائكة"خلقتالثةوسولط

أدطهثهيلؤملافبمانهناومنالجنخلققدتعالىألمةكالطوإذالكم".وصف

ألىعنهاتحولوأبلىالغأريةعلىيبقوألمالجنلألطيمععها،طتحوقناوأيكونجوا

بلىأع!يطيبقلمفإنهطين،منتعالىاذخلقهالذيكالإنسانآخو،فعيء

التي-أليابسةوكالبذوةوأعععاب،ودم"وعظمنى،هنآخوخلقآة!اأنصماه

الثماو.شمهيةالأؤهاوملونجةخفمواءشعجوةإلىقعالىأطةئحوفأ

وتكاثرهيم:الجنأصلى

كعماالجنأبوهوإبليعع!أدطإلى346و235لم4فتاواةفيتيميةأبن-يذهب1

ذلك.بعدأبغاؤه!ؤثمالبشعيو،أبوالسطلامعليهآدمأن

الجنفكا!أ،الجنمنوأحدأكمانإبفيععهتأدط-أعلمة!او-ونرى

لآدمبالسجودتعالىأطةكلفهفلماوئيسعهم،يكودطأنيبعدولاكعنيوين،

مادةبينماالخأوهيخلقههادةأنإذ-آدمهنأفعضبلىأنهلاستقأدهفاى

فكيفتععور،يالتوأبمنوأعلىأفيضلىوالناو،اقوابهيآدمخلق

صويحمعالشخععيوالتقديوللاجتهادمجالن!لأنهدوىوهاله!بمايصعجد
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بيدهأسقطأي-الغتيجةلهذهفادبلص!،وحمتةمناطةطرده-الإقيالأمر

الكهفسمووةفيالكويمةالأيةتصعيرهذأوألىإبليسأ.فسعيميوتحير-

.!وئهأهيرعنقغعتعقالجنهنكالطإبليص!الأقخسخذوا!

ثالنهن(و!الجنسووةفيتعالىقالى،الأنثىوفيهمالذكزفيهم-والجن

ة!لاأدطوطالما(وهقآفواذوهمالجنمنبوجالبيغوذودتالإنعع!،منوجأذ

ثكاإلاأيضآ،إناثآفيهمألطذلكفمعنىليجالأ،الجنفيأنذكرقدتعالى

.الفائدةهنخاليأ!الوجالى!ذكوهكان

كاذتلما!إلايتؤوجولطفإنهمنساء،وفيهمرجالأ،فيهمأنوطألما

لهممنيؤكدهماوهذاونجسأء،وجالطألىتغوعهممنفائدةأيةهناك

واصفآالو!نسووةفيبقولهالكويمالقرآنيعنعيرهذا!إلى،بالجنأتععالى

ألطيصمبقلماي!تجالنولاقئقهمإنععقيالميفنلم!الجنةفيالعينالحور

الجنأنيعنيوهذا،الجنمنولاالإنعع!صمنأحذالعينالحوؤتؤوج

يتؤوجولن.

يتؤوجالطيحصلىف!لىطبيعيأ،أهوأبجنئةالجفيزواجكانوإذا

ببمانسي؟.ججةأو،بإنسيةجني

القولقيحمعمسنهاوقرآدغمننععأأيدينابيننملكلاأنغاوالحايقة

نأيحدثقدأنهيؤبمدونبالجناتصألطلهمهنولكن،القيضيةهذهفي

لغاينقلودطوالمؤرخودنفعلأ،واتعوهوالعكس!،أوبجننةأنسييتؤوج

حتى،والجنالإنس!بينالتؤاوجوقوجعلىتدلئماالصلفبعنحكايمات

بينهما!يولدوالجنالإنععوليضناكيح"وقد39/19فقاواهفيتيميةأبنقالى

+"هحووفكيفيروهذاولد

شوعأيم!ن!عهمايوجدولاحا!علأ،الجنهعالإنصولتناكحكانواذأ

عيبةبنوالحكم،ي.االحسعنهنهمالفقهاءهنجمهووأأنأل!

ئتذذلأفهالزواج!ذأاو!وكونجيوهممالكوالإهام،وأهويهبنواسحق
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منخهوبثم،وتحملىبكاوتها،فمف!الؤانيةتؤنيحيثالؤنا،إلىذويعة

جنى.من!ؤوجقأنهابادعأثهاعلي!االحدإقاهة

وهذأوذوي!أولإدلهموتكودط،يتناسلودنفإنهم،يتؤوجودطالجنكان3-وإذأ

وذؤئيه!أقتئجيذونهالكهفسووةفيبقولهالكريمالقرآدطبه!عوحها

.(بذلاللظألمينبفعقعذؤ؟لكموهمذوفيهنأوليأء

الجن:أشكالى

الجن0تعالىالدةخلقالتيالحقيقيةالأشعكالىهعوفةإلىلفأسبيلىلا

وسائلنالعخنرالصولسة،هذهعلىم!ووؤيقهمإلىلناسبيلىلالأنهعليها:

عغامحجوبينفيهيكونودطالذيالوقعتفييرونضاهمكانواوأدطومحدوديتها،

.(تزؤنهملاحرهنفؤوقبيفهيوأكثمأئه!الأعوافممووةفيتعالىقالط

نأأرادلماتعالىاوللأن،همفزعةبعثمعةأثعكالهمأنالمؤكدمنولكن

بسععةأنهاوكيفالغاو-أ!لىطعائميكونوهنها-الوقوبمشعجرةثماؤلنايعمف

فيتخوفيشعجوةإنها!العمافاتسورةفيشعأنهحلىقالطالغفوسورهنهاتنفو

.(الشمياطينؤؤوس!كأئهطلغها،اتجحجأصلي0

صووهمعلالجننرىأدط-البصعوفحن-هقدورنافييكنلموأذا

تعألىأددةلأنبها،يقشكلونأخرىصوليعلىنرأهماننستطيعفإنناالحقيقية

لهموهنالحيوأناهمتطباشعكالطأوالبضر،بأشعكالطالتسعكيلعلىالقدوةأعطأهسم

بنشعواقةبصووةبدويومالشعيطانتشعكلىوقدهذأ،يؤكدونبالجناتعاذ

بالنعمو،ووعدهم،المسلصينقتالىلهموؤين،المشربمينمجلس!وحضر،هالك

السعيطانلهئمؤئنذ(و!الأنفالطسووةفيتعألىقولهذلكفيتعالىأذفأنؤلى

ترأءقيفتئما،لكمجاؤله!إنقالناس!هناليوتملكمغابعت!لوقالقأعيمالهم

أني،تيرودطهالاارىإني،منكم4بوصيإفط:وقأل!مجقايهعلىتكصقالعئتالط

.!...أللةأخافث
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هألطبيتيرم!كالطعندماهويرةأبااقم!عكينإنسأنبئعكلىوتشمكلى

صحيحه.فيبطولهاذلكقععةالبخار!ذكووقدالمسملمين

،البيوتسسوأكنمنأوحيةسوداءقطةأوأسودكلع!بشعكلىيتعنعكلىماوكثيوأ

!الكلبتيميةأبنقالىشعيطان".الأسمود"الكلببكلتىافهوهعولطقألىولذأطث

القطبصووةوكذلككفيوآ،بععووتهتتعوووالجنال!كلاب،شعيطالطالأسود

الحوأوة((.قوةوفيه،غيرهمنالعفميطانيةللقوىأجمحالعععوأدلأنالأسوي،

نفوآبالمديخةأإنروب!مئ!اللةوسولىقالط:قالطالخدو!سمعيدأبيعنهسلموووى

بدأفإدقثلاثأ،فليؤفيئهالعوامو8هذهنثعيئتماوأىفمنأسلموأ،قدالجنهن

شميطانأ.أنهفليقتلهبع!ه!ل.

البيوتجطسموأكنهنحيةأحدهمرأىإذاالمسلمينألهةوسعول!أموذقد

منمسلتمايفجالئلاسعيقتلها،فإنهوإلاهوأفقلاثبعألاختفاءيامرهماإن

فيقتله.الجن

الغاس،حدشطبهافأض!قدععمو،كلفيكثيوةالجنتشكلىوحوادث

رسعولىبصووةالتعنعكلىعلىالقدوةعغدهمليستأ.لجنأدنبالذكر!والجدير

الععلاةعليهالنبيبعمووةئوؤأأدطيمكنلالمنهمأعنيهغام!ا،ولايقظة!ووأدة

وسولىلرأىهاإذأالإنعععالطفإلطولذلك.المنامفيول!اليقظةفيوالسلام

فإناذ،لوسسولطالمععيرةكقعبفيوودالذيالوصفيطعلىهفاههفي!ك!أفه

فقدؤآفيأهن!الى"لجيئاطةوسولىألطوهسلمالبخأويووىد!قف،حقوؤياه

بيأ.يترئأ!لالشيطانفإنإلحقوأى

الإفسان:كلوتسلطهمتدوأتهم

نحنإلينابالنسبةخاليقهوقدوأقيكبيوةطاقاتالجنتعالىالثه1-وهب

هن+لمحأقلىفيالمغوبأقصىإلىالمشموقأقعىهنينتقلولطفهمالبشر،

وقد،الوأتيةالفنيةبالععنأعات!لقومولط،أبنقيلةطلا!ألا!يبحملولظالبصر
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وأتوهـالمدهشعة،الأعمالطهنطلبههاكلالسلامعليهلسليمالن!مغعوا

مقيمثعاةهاله!يصتعون:تعالىقألىذلك،ونحوالمجهولةبالإخبار

.(ؤايحعيافوقدوليكالجوالمجطوجفالبوتمائيلى!كماويعث

يستطيعلا!لوبمافعلىالحصولىبهايتمتعولنالتيقدواتهمجملةومن

الحععولىللإنعع!يمكقلاالتيوالمطوما!تطعليهأ،الح!عولىالبمفعومنأحذ

:أنواعثلإثةعلىعليها

عنهأشرفعطأدط!ليثايتعذربعيدةأهأكنفيوقعتحوأدفأخبار-ا

د!الانتقالط،وسوعةالحوثةخفةمقلهملماالجنلهنإنفميئآ.

حوأدثأخباوأو؟الأنالفلانيالبلدفيفلالط!وتبيا،يعلموؤ،

ونحواهى!وجووأهاكقكالسوقاتلشيئآعنهاالإفسالطيململأوقعت

--"-".-.--.-+ليلك

يصذقولنقيد،الإنسكاخباوالأمووهذههفلىفيالجنوأخبأو

.يكذبونوقدبهيخجوولطفيما

لذويهغلوهةفاصمبحتالسماء،فياهوهااطةقيضىهعلومماف-ب

للملائكةلتبليغهاهعذة!!بحع!كما،الملائكةمنألاختكلمأص

ة!اوسولطعنفيهاجاءقدف!ذه!يها،الدةأهيرتنفيذأليهمالموكل

رسعولطسعمعت:تالتعنهأافهوضيعائعثعةعنالبخاويرواهما

فتذكو-السحابوهو-العنالقفيتثؤلىالملائكة،إن:!ولىىب!لك!الدة

الكفألنإلىفقوحيهالسمخالحثمياطينفتسقوقالععماءفيقضىالآهر

.أأنفس!معندهنكذبةهاثةمعهأفيكذبولنما

هنالسمعالشيأطينأسعقوأقإلطاولأ:هذا:فيوالملاحظ

كماالسماءمنوليعع!.الأوضجؤإلىنؤو!ابعدكالنماانماالملأئكة

كفوة-الشع!ياطين!يعةإنوثأنيأ:ع!برو.محمدنجوةقبلىيحدثكأدن

أدطهافإخهمولذلك،!مفاتهمأخص!فالكيذب-،خبيثةطبيعة-الجن
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هنالسمعاستراقطويقعنالمعلوهاتمنشيءعلىيحيصلوا

أخرىهعلوهاهمتطألي!ائضيفوأحتىالأوضجؤفيالموجودينالملائكة

الئععواءسووةفيوجلعؤأطةيقولهذأوفيا!سم!معندهين

أثيم،أفألثكلىعلىتنؤذالسيأطين،تتوذقنعلىا،نننكمقلى،

.!كاذبودطوأكنوهمالصعفخئلفون

المستقبلى،فييكونبماكالإخباو،ا!حطبتعالىاللةأستائرهغيباتجص-

اللةيطلحهاالإ،اهنهشيءهرفةلجنول!لإنمم!يمكنلاوهذه

دعواهصدقعلىودليلأهعجؤةلهلتكولنأن!بيائههننبيأعليه

غنبهعلىئظهوفلاالضبأعإلمالجنسورةفيتعالىقالط،النبوة

وهنيدئهبينهنيسللثفإنهوسولبمناوتضىهنإلاأحدأ،

لذئهمبماوأحاطوثهموسالابحتكاأبعتخوأقدانليعلموصدأ،خلعه

.!عدداشعييكلىرأحصى

علىوالتسلط،الإنسانعلىالتسلطبهايتمتعولنالتيالقدوا!قطجملة3-وهن

غيرعلىوتسلطوالاختياو،الإوادةعلىتمعملط،نوعينعلىيكونالإنسان

ذلك:

وهو-للشيطأدطسبيلىمال!فيهذأوألاختياو:الإوأدةعلىالتممعلطأها-أ

فهوفعلهالشيمطالنيسمعضطعهأوكلى،عليه-الجنكفوةهن

وعلأوأدتهعلىالتأثيرأما،لهالخطيفةتؤيينأو،لإشمانا!معوسة

الذيالامتحالطهووفيلك،إليهلنمث!يطالنسبيلىلاهافهذأاخقياوه

للإنسانالمثعيطالطتعوضهأفيماذأ،عبادهبهسبحانهة!ايمتحن

أدثهبغهيعلحهمعالإنسالطفاختاوطالخطينةتؤيينأوبالوشوسة-

وليسولباختياوه،الإثمفيؤقعفقدأياهاوكواهتهعنهاتعالى

الدةتسزيينمقابلةفيالخطيئةتؤيينالاذلكفيدخلىللعثميطان

تؤيينالإنسانيحتاؤالنوالحمقالحوقيفمن،الطأعةلعبأدهسبحياذ4
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وهوسمبحانهاذتيؤيينويدغ-الحقودالكاذلثوهو-الصعيطان

الوحيم.الوحمن

بكلىسعبحانهاطةأوكلفقدلهوتحصقأللاهتحانوتأكيدأ

وقرينأبه،وياهوهالشرله!نرين،لهيوشوس!الجن0هنقوينأمخلوق

فقد،*أبأهوولذكوهالخير،لهويؤينله،يوسوبىالملائكةهن

أحدمنهنكيم)هاوئقالىالثهوسولطأنصحيحهفيمسعلمووى

له!إياكقالواالملائكةمنوقويئهالجنهنقرينهبهوكلىوقدإلا

ألاياموفيفلاعليهأعاننيأذولكن،لهاياي:قالى،الهةياوسول!

الإيمانضياةقلبهفيوضعفالهة،عنأبسالنتغذهأفبماذابخيع

هنقربمماوأذأأكز،الشميطألنلوساوس!وأسقسلاههاخضياوهكالط

مخالفةديذئهكانالإيمالطنووفيهوقوي،الثهحطقطبهوشعغلىالثه

الشعيطالطسبلىئقطعوعندئذوخهيه،أدثةلأهروالاستجأبةالعنعيطأن

هذاالكريمالقوآدنأوضحوقدفعباكه،وتنكشعفسع!افه،وتطيشق

لكليمعقعباديإدط!الحجوسووةفيفسانهجلفقالطألايضاحكل

النحلىسورةفيوقالى.(.الغالهىدنهنائبغكهنالأشملطانعليهم

لهلئصقإنه،الرجيمالمنعيطالبمنبالثهفاسقجذالقرآدققوآ!تفإذا!

الذيندلىفيمفطائهإنما،يتوبملولطرثهموعلىآقئواالذين!عئعفطالط

العثميطانأنقوي،ويعلمفألمؤمن!فمثعيربمودطبهم!هوالذينيتؤلونه

ئبيرهابكلىلهفيتسفخالكيذ،فيهيفوش،اميعضول!بمتخاذلبليص!

العثعيطأن،يساوؤالذيوهوليعمبححتى،بوهاتهويدخفقخخته،

فعيطائه-لئئعيالمؤمن)أنوو!أكقالطكمايساووهالذيالشعيطالطلا

الصميفولفيبعيوهاحذكمكمائغعي-ع!ليهويععيطوبغاصيتهيأخذأي

ينقاذأدطفإممالذلكونتيجة-!عحيحبسنيداحدالإماموواه-

ة!لالوسولىألهةرسوليماقوينأنقادكما-للمؤهنأي-لهالشعيطان
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هوكماه!جومنيفوأنوأها،بعخيرألايأهوهلاوأصبحفاسلتم

أأدقيهوأطةرمعولىفيهقالطالذيالخطاببنعموقوينحالق

لعمرهلا!نقو-د!أوالإهامالتومجذي-صعيأمنكليفوالشيطالط

فبسالكأالعئعيطانلقيلفمابيدهنفسيوالذيالخطابأبنيا)أية

ومسعلم.البخأويأخوج!-فجلثأمصرفجأسفكإلا

ق!الوأودةالغعمومج!فإلطوألاختيأو:الإوادةصرعيلىالقسلطوأها-ب

علىالقدوةلهمتكولطالجنألطعلىتدلط!ررالثهوسولطوعناثه

.هتيعددةوأفمبهألأصووآيأخذوهو،القسلطاهذ

وفيمنامهفيالغائميأتيمزعجحلصووةالتسلطهذايآخذفأحيانأ

منهيفإنمائحفهاالرؤياأحذكموأى)إذأوالسلامالععلا!عليهيقولىذلك

فإنمايكوه،مماذلكصروأى!اذابها،وليحذ!فعليها،أفهفليحغدأدثه،

أخوجه-قفموهأ!لفإنهالأحد،يذكرهاولابادفليستعذ،العثميطالطهنهي

.-البخاري

وسولطدعاءمقكالنماولذلكالموتعندتخنطصووةيياخذوأحيانأ-

اخرجه-الموبتأ.عغدالشيطالطيتخبطنيأدنبكأعوذإفيأاللهمعلورأدة

.-النساثي

القوآلطذلكذكووقدونحو؟كالضرعهوضيي،صورةياخذوأحيأنأ-

كتماإلايقومون!لالربايآكلودطالذين!:تعالىفقالطالبقوةسووةفيالكويم

أئمةفي"وليمع!تيميةابنقالى(اقصقهنالمثعيطالطيتخئالهالذييقوئم

ذلكأنكوومنويخوه،المصووعبدفيفيالجقدخوذئنيهوهنالمسملمين

الأدلةقيوليس!العثعوم،علكذبلهنقدذلكئكذبالمنعوعأدطوأدعى

ذلك.ينفيماالشوعية

البيوتفيالحرائقبإفععاليالممتلكاقيأتلا!شعكلىياخذوأحيانأ-

http://www.al-maktabeh.com



299بالجنالإيمان:النالثالضك

أأذاقالط-:!اللةرسمولطأدطسغنهفيداودأبوووىفقد،ذللثونحورالمبافي

-هذاعلى-الفأوة-هذههنلىيدلطالشعيطالنفإن.ئئرخكمفأطمئوأيخثم

فيحوقكمأ.-المعراج

أنهالشمرعفيوردهأببعض!الإذمعالطيتخضنإدطالتسليطهذاوممنع

ذلك:هنالجنتيسلطمنالوتايةفيهفيد

فيأحدكمقىع؟أذا!ثاطةرسولىقولطهندأودوأبوالتومذيووأههأ

ومنعبأدهوشعووعقأبهغفمبههنالتأهافاللبكلماتأعوذ:فليقلىالنيوم

يعضوهأ.لافإنه،لمجضموونوألطالصمياطينهمزأت

لحيهقبض!عندها!ويرةلأبيقالطالشيطانأدطهنالبخاويروأهوها-

أذا:قالطهو؟ما:قلتبها،أدذيغفعككلمألمحبكاأعلغك"دعنيهريوةابو

حتى(القنومالحيهؤإلاإتهلاألهة!الكوسيآيةفاقرافوأثعكإلىالهثشط

حتىثميطالطييقربكولاحمافظ،اطةمنعليكيزالىلنفيإنكالأية،تختم

وهومعذقكإنه(أمماعلررالضبيلهقألىوغ!أطةوسولىبهاأخبرفلما!بح"

.أكذوب

هذهأأدط!عأللةوسولى!لىهنهاجطوأبنداودأبوووأهوها-

أعوفي:فليقلىالخلاتأحذكمأقفإذا-الجنيسكنهأأي-مختفعوةالحشوبم!

والحباشطأ.انخثهنبا*

للجن:الإنساناسقيخدأم

ألاتصالطهذاونضيجةقطحأ،ثابتبالجنالانعم!أتصالىأدنمعناتقدم

للإنعصعانالجنيأذىنتيجتهامنيكونخصومأتالبشعوبينيحدثكماتحدث

تعاودطنتيجقهاهنيكونصداقأتوتحدشط،وبينهبينهالخمعوهةوقعتالذي

فتأواهفيتيميةابنييقولطكماالخدهألمحتوهذه،للإنعععالطالجنييقدههاوخدمة

احوالى:ثلاثةعنتخوجلا307لم11
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للسيرةالمممياسي!التفسيروكتابنأ"النبويةللسيرةجديدة!قوأءةثتاصبغافي

كفووهنكفر،منبهوكفر،آمنهنالجقهنطوواذبرسولطفآهن!النبوية

وهناالمسلمودطهئاوانا!الجنسمووةفيتعالىقالىكما!شعيطانأ!يسممىهنهم

تجقنمفكائواالقايحمطودطوأمارثمدأ،تخوؤأفأولنلثمت!قسأفسم!أ.لقاسطون،

.!خطبأ

الإتقياء،الععالحونفهناك،واحدةدوجةعلىليسواهنهموالمسلمون

الإنس!،شعالطذلكفيثعانهم،الفاسقودنوهناكذلك،دونهمهنوهناك

الجنسعووةفيثعانهجلىفقالىلسانهمعلىذللثعنتعالىألهةأخبرفاوقد

.(قذدأطوائقكنا،ذلكدولطوهئاالضالجولنهناوأئ!ا!

القيامة:يوموعقابهمحسابهم

حصعابيعقبهلمأنهعنى!لفإنهمكيلفولط،الجنأنطالما

ثمالتصريحاسبكماالقيامةيوبميحاسبودطالجنفإدطولذلك،عقاثأوفعوأهمط

الجقمنكثيوآلحقفمذؤاتا!ولقذ:تعالىقألطإعصالهمعلىئخعزؤن

.(والإفس!

الحلاوو:

عنيختلف،بوهميوليس!حقيقيعالمالجناننعلمتقدمهاكلىهن

الجنوأنأتعمالأ،الإنمم!وعالمالجنعآلمبينوأن،الملائكةوعالمالإنصورعالم

ايضأ.كالإنعع!القياهةيومومحاسبودطكالإنس!،هكلفون
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!لإال!لمحؤأح

:الروحقعويف

فويقالط:الووحتريففيالعل!ءكالن

!للأنناالروححقجةعنالبحثفيالخوضبعدمقالى:الأولىأعشريقإ

الاسراء،سووةفيتعالىبقولهذلكعلىولسعقدلونعنها،!عيئأنعولهف

الأال!علسممنأوتيئموقماؤدطأفيرهنالروخفليالووحصعن!ويصئعألوتك

قللإ(.

تولهأمأشعوعآ،بممنوعليع!الووحعنالبحثإدطقالى:النافيالفريق

قليلأ!إلاال!يلمهنأوتيئمومماوبطأفوهنالووخقلي!الووحعنتعالى

تعالىقيوليهنالموأدوها،اللةأصرهنومخيرهاالروحالموجود،!يعإدطفنقولى

السائلينتنبيهإلا(قليلأإل!اليفمصهنأوتيتم!وقماالكويمةالأيةهذهقي

والحوأمالحلالىما!كحأمن،مه!غقضيعمايسآئواأدنعليهمبانأليهود،هن

وطالما،محدودةواختؤأنهاالمحلوماتاكقسالمحبعلألانصصالططاقةلأن،والايمالط

و!رفته،يفيدههاهنهاويحتؤنيكتسبألطالحكمةفسمنكذلكإلاموأن

آخوته.فيولادنياهفيثمينأيفيذهلاؤحقيقت!أالووح

أنهحتىالجوؤيةالقيمأبنالروحاموفيالباحثينوأس!علىكالنلهرقد

وغيرهم.الغزاليوالإمامفيهأ،كضابأوضع
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تعالى،اللةطاعةفيهبماالجانألانسييصتخطهمان:الأولىد!ا

وامسعجد،عماوةاو،ضالةودأوالعثعيطالط،بممع!أ!عيبمويفييكمنعفاب

هن!مالمستخدمهذايكولطوبهذا،بطاعتهواهوهمباذوثتذكيرهمتنظيفه

وثوابه."!بيالوسولىخطفاءمنذلكفيوهو،تعألىة!أأوليايأف!ضلي

كتنظيف!لمبأحةامووفيالجنالإنسييمععتخدمأن:أننيةاىلى

لاجائؤهذأوكل،عظبعيذهوهنباحوالبواخباره،!عامهوأعداد!ؤله

به،ائغرد0العموخبغاءفيالجنسعليمانالئهنبيامعتخدموقدلمجه،شعيء

تعالىاللةقص!كما""إليها،يحتاجالتيالمنؤليةوالأدوالمحتط،الغنيةالتحفوصنع

العظيم.القوآلطهنسبأسووةفيذلكعليفا

كأذىووسولهعغهأطةنهىفيماالجنيعععتخدمالط:افمال!ثةالحماد

ونحو،الغاسأسوأومنسقوهوجمطهاهتكأو،الدمهعصوبموققلىالناهور،

هه.ا!متخدمهمالذيالعملىيوا!قبماالاثمهنوعيليهممغوع،فذلكذلك،

الجن:هسعن

فيهيقوأجدولطمأوأكزعليها،نحنالتيالأوض!هذهيشكنونالجن

الغجصعةالقذوةوالأماكنوالقتوأت،كالخوأباتالمهجووةالأهاكنهنهأ:

كالأسوأقالمعأصيفيهاتكزالتيوالإهاكن،والمؤابلىتاها!محلاوثالحشعوش!

ونحوهأ.

قأفإذامخضضوةالحشوش!هذه،ألنالثهوسولىحدشطقبلىهعناهووقد

وابندأودأبووواه-والخبائ!عثأالخبثهنبالدةأعوذفليقلىالخلاءأحدكم

هاجة.

العععوق،تدخلىهنأولىأسعقطعتإدطتكوفنالاصحيحوفي-

وأيتهأ.ينصععثوبهاالمنعيطالط،معوكةفإنهأهنهأ،تخونخ!هنآخوولا
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الجن:أديان

30؟

هنها،وسولأالإنص!هنطائفهلكلىيوسلىأدطتعالىاذحكمةاقتضعت

عتيها.اجتثاتفيالأقومالنهيخ!لينهجأحوالها،!دعوف،ا!تغليكلمأعني

الحقإلىيهدونهمأيضأ،مموسلأللإنص!اوسعلىكماللجقوأوسلى

علىالقياهةيومالحجةهقيئماتعالىقالط،وجلىعؤأدن!دبللأخذويدعونهم

يفضمولطمنك!موشعلىيعاتكمالموالإنممصالجققغشريا!جميعاوالجقالإنصص

.(هذا؟يومجكميقاءويندووتكمآياتيعليكم

لاولكغنأالوسل،هؤلإءالأديالطدولاهذهعنشعيئأنعلملاونحن

ولكنهاللبشعو!يعأالأنجاءبهاأقالتيللعقاثدعقائدهافيمماثلةأفهافينعنعك

البشعو.طلا!يداعنالقصعويعيةالأحكامفيتختلفقد

منالمنؤلةالمقدسعةوكتبهمالبعنرأديأنعلىالجنيطلعأنهذايمنعولا

الأديانهذهعلىأطلاععلىكانوأأنهميفيدهاالقرآلطفيوودوقداذ،عغد

بعدهنأترلطكتابأسمعغأأناقوقناياقالوأ!الأحقافسووةفيتعالىفقالط

ئعثولما!هستقيمصراطوالىالحقالىيهدييطىيهبينلماهعمذقأهوشى

الوسعلىبينهنتعالىأذخمعهالقرآنعليهونؤلىالإسلامبرسالةمحمدث!ك!

أنهمالإسملامعلالجنتعوفماأولىوثالنوللجن،للإذم!نبيبأنهجيعأ

وأسقمعوأفوقفواالفيجر،صلاةفيالقرآنيقرأوهو!اذوسولىحضووأ

سووةفيتعألىقالىكمامممعوهبمايخبوونهممهه.أوتأإلىعادوائملقيراءته،

غخبأ(فوآنأسمعغاإنافقألواالجنهننقؤاستمعأنهإلمنأوجيئقلى!الجن

أنحأءمنهكالطكلمنلوي!لكثاطةرسعولطعلىتعدالجعنوذودصأوتثم

إلقوآنودعلمها"ال!ةر!مولطإليهيافيذهبمما،هكانفيفتجتمعالأوض!،

بعفقالثهرسولطيمعحبمأكثيوأوكان،أصحابهألىيعودثموالسنة

كانوأماولكنهمالمعنعهورة،الجنليلةفيهصععودابنصحبهفقد،أصحابه

ذلكبيناكيما!ور.أدلةرسعولىبهيخبوهمبماإلاأهوهمهنشيئءعلىيطعون
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قولنا:هوللروختعريفأحسنولعلى

الإسلاهيةالعفيدة

آثاوهفتظهوالصالح!الأجسادإلىينفذلطيفنورأفيجحمم"الووح

.-الحياةوهيالجسعد،فيالووحآثاواي-فيهأ

هذاوعلىالأجعمعاد،فيالحمالةالووحآثاليظهوؤهيفالحياةهذاوعلى

فسادبسببالأجسادمنالأووأحاذممحأب:هيالموتفحقيقةأيضأ:

الووخ.آثاولاظهاوصلاحيتهاوعدمالأجحعاد

الأجساد:هنأنسحاجمهأبعدالأوواحمكال!

لإظهاوصالحهتعدولمفسدتالتيالأجسادمنالأليواحانسحالمحبكابعد

جنةوئسكنهاعباثىههنالمؤمعينأرواحاللةتحالىيوفخفيهأ،الأوواحآثاو

يومإلىهغاكوتبقى،جهنمأوديةبعف!ويودغهأالكفارأوواحوياخذالحلد،

مرمجعغةؤاصيةوئلثإلىإرجعيائالقئئةالنفصقأئئهايا!يغ!أديحظالبعث

اخبونا8أجسادهاإلىالأووأحتعودوعندثذ(تجئتيواذخليمجباديفيفاذخلي

كعبعنالغصعياثيووىفقدوالسلامالععلاةعليهأ-لصدوقالععافىقطبذلك

طيزالمؤهننسمة،انماىلجرأللةوسولىقالط:قالىعنهاثهوضيهالكابن

.أيبعثهيومجحعمدهإلىاللةيوجعهحتىالجنةشعجوفييعلق

الأووأح:إحضاو

فاؤقغهأالطبعذالذنياإلىالأوواحهذهأعاذةيمكنهلى:الأدطوالسؤالط

الغاو؟مجنأواتجئهمنبهاتعالىالثهحضهاالتيالأهاكينإلى

عودةيمنخسعنهأوقوآلبمنثعرعيأنضأنجذلابدءذيبأدىءونحن

بقطع،ذلكيمنعهاالعقلىفينجد!لاننأكماوبها،بإذدنالأوضألىالأووأح

وقومجه.وعدمهذاوقوععنالضظو

ناهضة،حجةلمعاوضتهمنجدلاكغاو(دط،كثيوولنذلكفيلهعهلعارضفا

الدنياعالمإلىالأوواحإح!ضاوإمكأنبعدمدعواهمعلىبهيحتجودنهاكلإذ
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يلي:هاالغارفيأوالجنةفي!بخصهاالذيالمكان*ابوأهاأنبعد

وهاوبيأفيرهنأ.لروخقليالووح،،عن!!تصعآئوطظ:تعالى-قوله1

.!قليلأإلااليفم،هنأوتيقم

ذاكتاببنص!الووحهيةممانعوفلاإنغا:الأيةجمهذهاستدلا!موجه

ونخضغهطلو!جملاهعنتعأهلىفكيفمج!ولط،ثيءألينابالنسعبةفهي،تعالى

لارادتنأ؟

نقطقين:فيسيكونذلكعلىوالجوأب

المعنى.هذأتيفيدلا-بيغاانسبقكما-الكويمةالأيعةإن:الأولى

آئاوه،هنشيفأنعرفطالماالمجهولطمعنتعاهلىهاكثيوأإننا:الئانية

الذيفماونوجهها،تجاوبغاعليهاونجوي،ذلكوغيروالفيووساتك!الكهربماء

مج!ولة،الووحأنتسليمغامعهذأأيضأ،الروحهعذلكنفعلىأنيمغع

ثعلمناهوبلىهاديأ،علئماليعع!ولكنالسعح،كلمعلوهةأنهاوالحصقة

المادية.ميرالأخوىوللعوالمللملائكة

والتيمؤتها،حينالأئف!عقيقوفئاذ!الؤمر:سووةفيتعالى-قول!2

أتجليإلىالأخوىؤيرسملىاتولمجقعليهاقضى.التيفئغيعكقغاهها،فيتمثلم

.(ف!فى

تعالىافةأهمععكهاتأذاالإنسانأنهوالآيةبهذهالإسعتدلإلطوجه

أدطالروحلهذهيتآقفكيف،حافظينملأئكةبحفظهاوأوكل،عندهووخه

الدنيا؟3الحياإلىلتعوفىوملائكتهاثهحفظمنئفلت

+:نقولطألطهلفأعلىوالجوأب

نقولطلاولكغنا،موتهبعدالإنعععمالطلروحوهلائكقهالهةبحفنينسثمإنضا

ك!لذعنيجلىتعالىاطةلأدطوملائكقه،اذحفطهنالروحبتقلعتأبدأ
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بتوجهتعالىاللةألىةخ!تئأنطنقولطولكناوأحر!،هذاهنأكوبموملائكته

لمدةالدنياإلىوالحودة!مكايهأئمغاذؤة!لووخلياث!دطصالحعبدهنصادق

للروحتعألم!ة!لابحفطالإخلاليهننحيءذلكفيو!يعع!تعالمأ.!ايويد!ا

ملأئكته.بحفظولا

الأوواح،إحضاريمنعناهفقشرعيدليلىيوجدلاانهنوىولذلك

الجوأؤ.علىالإهركالنما،المانعوجودأفتفىلهاذا

ألطيمكنالذ!الشعخصهوفمنوشوعأ،عقلأجاثزأالأموكالطوإذا

:الروحإحضاويديهعلىيتم

بمغادوةتعالىالثهلهاياذدطولكن،تعالىاطةحفظفيهيالروحإدنقلنا

كوأقهذيإنسال!منإليههوفوعآالمغادوةطلعثيكونأدطمنبدفلاهكانها

الحمخصقيبلغولكي،ة!لاهنأثراهأالمغادرةتلكوتكولط،تعالىالثهعك

والصلاحالتقوىمنجدأمجيرةد!رجةعلىيكودطوأدطبدلاالموتبةهذه

احيفعاؤيكونوعندئذ،بهوالتعلقتعالىادمنوالقربالغفح!،ومجماقدة

صالح.وجلييدعلىجرىللعادةخماو!اأهولأنه،لهكوأمةيديهعلىالووح

،الصفاتبهذهيتصفودطلاوجألىيدعلىتحفصرالتيالأووأحاما

عمادييماث،أنأسآاو،الشويعةأمرفيمتهاونيهتأو،!اسقينأوكفاوأ،لثوئهم

كافواأئذينالجنمنالفوتايأووأحهيوإكا،الحقيقيةبالأوواح!ستفيمانها

الكعير!ولهؤلطلهممقاونتهميخكمصوهمالدنصأ،الحياةفيالنايمىيوافقولن

يعطوننأيجعلهمماوهذأيقاونونهم،ثاف!أالذينالأشخاص!أولئكعن

أمرينمقدقتهاعدمويأتيدائتما،دقيقةليعععتولكينها.عنهم،وهمر!معلوهات

إلطإنهم:الثانيالأ!.بطبيعت!مثاذبولنالفونعاءهؤلاءإلط:الأولىالأص

يجهلولطفإنهمهنه،ظأهو8أشياءيوأفقونهكانو!الذيالشمخع!عن.علموأ

فيه.ا!فديةالأموويجهلونكماايفمآ،الكنيزهنها

أقوالهم.علىألاعتماديجوؤ!لولذلك
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ألمحعلإفيخعماقغ

:الموتحغ!يقة

قدوالفاعليةالنعش!اطمنشععلةثمالطالذيفلانأألطونوىنعسمعماثعيرأ

ولكنالمو!ط؟حقيقةهأفتصعاءلىيجعلناهأاو!ن!،هامدةجثةوأصبحهات،

ي!فالحياة،الحياةحجقةنعوفأنهنلنابدلاالموتحقيقةنعوفلكي

والميولةالغوائز،منآئاوهالاظهاوأهلأيصبحعندماالبدنفيالروححلولط

لإظهاو!عالحئمادامماالبددطفيالووحوتبقى.ذلكونحووالحوكةوالتكيير،

اذ!سهمحبمتعل!يه،يطرأجوهويلخللىذلكعنعجزطفإذأالأثاو،هذه

الموتحط.هووذلك،هامدةجفةوأصبحمنهالووح

+الموتإهماوةالعملعنالقلبتوقفيعتبوولطالبمثريونالأطباءوثان

بقيعت!أدنالموتإمماوةالصلىعنالدمماغتوقفأليوميضبرودنأ!عبحوائم

المغظمةبالقوةيوتبطلاهذاعمل!الأدط،عملىحمال!فيالبددطأحبزاءبعض

بعدهاالسيأوةسعيركاستمواوتمأهأوهو،منتجغ!يرعملى-فهوالإجؤاء،لعملى

علىدليلأليمم!هذاهعيرهاولكندمائرة،فهي،ىل!علاعنمحوكهايقف

للعملى.صلاحيتها

لموقع؟لنسمةولكنهالأوضية،لمقايعسنابالنسبةهولمجطهوالموفوهذا

منآنحرتولنإلىالحياةأئوالبمنتؤلبمغ،انققالىهوالكونيالنظامفيالإنععمالط

ليسع!هقميزةخماصةحياةى!ربا!وؤختبحياةنسميهالسلودطهذأألوأخها،
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فهوالخأض،حسهفيهاللميتيكون.الأخوةكحياةوليستالدنيأ،كحياة

عغهوتولىقبوهفيوضعأذأالعبد؟إنصاذوسولطبذلكأخبرناكمايسمع

أخرجه-!...ملكانيأيحهانصرفواإذانعالهمقوعليسمعوأنهأصحأبه،

معمعتهعغدهالعائشةوالسلامال!صلاةعليهوقوله-والنسائيفىاوفىوأبوهصعلم

م!فقالىفيها،أوواحلاأجساداالاتخا!طإن:وقالتقويش!قتلىيخاطب

علىئضعئمأدطأهرناولذلكهنهم،أقولطلمابأسقخأنقمماأذ:رسولط

ذالوسولطقالطجبويلىأنالحدشطفيجاءفقددخلناهاإنالمقأبوفيالأموات

كيف:عائمثعةالسيدةقالتلهمأ،1فتحمتغفوالبقيعأفلىتأتيأنيأهوكوبكأإن

المؤمنينهنالذياليأهليعلى!العععلائمقالى:اطة؟وسولىيألهمأقولى

بكمأطةفماءأنوإناوالمسعقاخرين،!االمعئعتفدمينأذ!لوحموالمحعلمين،

.-مععلماخرجه-للاحقونأ

الحعممعهذاهاهيةأها،اسعفلت!معلىالملائكةفييجيبولن،يغطقونوهم

أختلافأتختلفالبوؤخفيالحياةلألطئمجأ،عنهنعوففلاالنطقهذأوماهية

خأصة.طبيعةذاتفهيالدنيا،فيالحياةعنكفئأ

تسعألىة!لاإن:يقولطهنقولىعنغنىفيأصبحغاهذاهعناتقوووإذأ

يقولط:هنقولطعنغنىوفي،الملكالطليحعالهمالأموأشطأجحعافىإلىالحياةيرد

دليلىلاكلهذللثلأدط،الأمواتاجعععادهناجؤأءإلىالحياةيودتعالىافهإن

عليه.

أ&ؤخ:مو!فه

العثميئين*بينالحاجؤ:اللغةفيالبرؤخ

والأخرةالدنياالحياةبينمماالإنصعانيحيأهاالتيالحياةهنا:بهوالمرأد

البدث.ةك!اسإلىالموهم!سعاعةمن
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ابوؤخ:عنالعلممصادو

إلاعنهفييهعرفةإلىلغاسبيلىلا،الغيبعالمهنهوالبوؤخعالم

ممأالعالمهذأفينميؤالطلهسممكنغاسنة،أوقوآنهنالصادقالخبوطويقعن

وثعيمه..القبووعذأبالقبو،وضغطة،الملكينسؤألى:أحوالطثلاثةعغهبلغنا

!:يليفيماذلكعنوسعنتحدث

الملكين:سؤالى

ذلكهنيستثئلا،المعينلسؤألىيت!عوض!يموبت!طكلى:ىلوؤ!عمملا-ا

لافإنهمالثه،سبيلىفيوالموأبطودطوالعثعهدأءوالصديقودطالأنبياءإلا

هآلهم.ووضوححالهملظهوو،ئسالولط

لاانهموالظالهو،لمعؤالهيمفيالعلماءاخظففقد:الأطفالىأمأ

ئم،التكليفسنتبلىمأتوالأنهم،سمؤالهممنالفأئدةلعدمئعععالودط

فكيف-،الآخرةفييحاهعبونلاكانوافإذا،القيامةيوميحماسبونلاإنهم

البرؤخ؟!فيالملكينقبلمنيعععالولط

!المغكر"بيسمىأحدهماملكالنماقبرهفيالميتسؤألىيتولىالذي:-العممائلىب

تعثعكلاوقديأتيالطانهمايفيد-ماوصفيمافيوردوقد"النكير!بوالئأفي

أتح!فيو"إذا"بحبررة!اوسولىقولطهنالتوط!يسسننففيهرجمبةباشعكالى

"النكير؟.وللآخو!المنكو"لأحدهمأيقالطاؤوقالطاسودانملكانأتاه

ثلاثةفيتنحصوقبرهفيالميتعلىالملكالطيلقيهاالتيالأسعئلة:جص-السؤالى

أسمفلة:

تعبد؟كنتما:الأولطالسؤالط

دينك؟ها:الثانيالسؤالط

فيكم؟ئيعثالذيالرجلهذافيتقولطها:الثاكالسؤالى

عندهاسنوودهاالأحاديثمنجملةفي!رأطةرسولىبذلكأخبونا

القبو.عذابعننتكلم
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العرابوإهالةدفنهبعدالميتإلمةالملكالطهذال!ويحضو:السمؤالطوقت-!

بنأنع!عنومسلمالبخأويووىفقد،أ!فهقبوهعنيغععوفحينعليه

قبوهفيؤصخإذأالعبد(إلنقالط:غ!دأوسولطألطعغهالثهرضيمالك

فنقيدانههلكالط8اتاأنصوفوا،إذأنعالهمقوعليسمعأنه،أ!عحابهعغهوتولمن

الحديث.010محمد؟.الوجلىهذأفيتقولطكنتما:فيقولالط

وذهممه:القبومضأب

فيحمالههننأبعةتكونالمتقدمةالملكينأسئلةعكالميتأجابا!طإدط

له!إلط،فنجيةه!صعئةاجاباتإلمأوفقالمؤهغينهنالدنياثنيكانفإلنمانيا.،اللى

يوديهمأإلىإلايوفقولمالأجابةفيلعمانهتلجلجوالكأفوينالمنافقينمنكسان

وممكن،!عحيح!أحادشمابهاوودلمحفوعذإبهالقبونعيموأنوأعهنها.ه!!لكه

يلي:تصغيفهاكما

حديثمنيو!خلاسعيد"ابيعنالقوهذيووى:للميتالقبو.-أصعتقبالط\

.واهلأ،مرحبآالقبر:الهقألىالمؤهنالعبذذفن)إذا:قيالى!م!كثادوصلط

توصو،مو!!وليقكفإذا%لميئ!ويعلىيمعثصيمقأحطلمينكنعتطأهأ

إلىبالمحبكالهح!ؤالصومذفيتعسمعقالطبك،صنييفسعتو!إلمط.

ول!مرحبآلاالقبر:اله!ولطالكألهؤأوالفأجوالعبدق!د!إذأالجفة،

!عنيعيفصمقوىإلمنظهريعلىيمعنيئهنأبغف!لمينك!نتإلطأهاأهلأ،

.أأضلاعهوتختلفتلتقيحتىعليهفالتام،بك

القبو:2-ضغطة

طالحآ،أم!عألحآأكانسواءأبدآهيسطمنهايغجو!لالفمغطةهذه-أ

فقدالطير،ىلع!أوحفيتفوقأمالبحوفيأمالبوفيأماتوسعواء

أحدكإلطلوضغطةأللقبو:قألى!ي!النبيعنسنفهفيالبي!قيووى

قالط:أددةوسولىالنالنسائيوووىهعاذإبنسعذلينجاهنهانأجيأ

له-ولهنتحتهعا.ذبنسععديعني-الر!نعرفوللهتحرلثالذيأهذا
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3-

،،!؟1البرزخ

ثنمضمةضملقد،الملائكةهقألفآسعبعودقوثعهدهالسماء،ابواب

عفه(.فيوج

كضمخفيفةضمغطةي!فلآخو،فمخعولهقتختلفالضغطةوهذه-ب

للحؤه!ن،!ل!س!بةوسمعاث!ةوواحةاذفوأنح!يحقبهاأمول!يدها،الحغونالأم

الإضلاعمخهاتتعئعا!شعدي!ةقويةوهي،الحديثثهتقدمكما

فقد،والمنأفقللكافربالنسمبةالقياهةيو!إلىكذلكوتبقى،وتختلف

المجفنير)إث!أمب!جمأدثهوسولطقألط:!اد!ويرةابيعنالتومنه!ارو!

نكيرأ،وأللآخرالمنكولأحدهمايقالىاؤرقأدطنا!وساهلكالنأتاه

هويقوذ:كأنهأفيقولاالوجلى؟هذافيتقولطكغمتما:فجولالط

وو!عولي.مجدهمح!ط!آوأنالهةإلاإلهلاالطأشم!د،ورسونهأفهعبد

سبعودطقبوهفيألهيفصمحثمهذأ،تقوأطانلفنعلحكناقد:فيقولأن

أوجع:فعقولى،نعم:لهيقأل!ثم،فيهلهيخؤثم،سبعننذوأعآه!فأ

إلايوقظهلاالذيالعووبصكعنوقةتئم:فيقولانفاخبو!م؟أهليألى

هغافقأكالقله!إلطذلك؟مضجعههقأطةيبحثهحتىإليهأهلهاحم!

قد:فيقولالط،أدويلا،هثلهمفقلت،يضلونائناس!سعمدت:قالى

عليهلهنقلقفسم،عليهالتفمي!ضو!لىلفيقالطذلك،تقولىأنكفعلمكنأ

هعفعجعهفياطةيبعنهحتىمعذبآيزألىفلااضلا!ى،فيهافتختل!ف

ذلك.

!االجغةيطأككالطسواء!عليهالآخو!!إليهسيؤولىالذيمقعدهعوض!

لألط،عليهالنفسيالعذالمجطمنالعرض!هذأفيهايخفىولاالناو،ثأ

أبيعنومسعالبخأديووىفيقد،العذأبمناقوىالعذابانتظاو

.مماتإذاكمأحلهأإن:قالى"قاكهرسولىألقعنهمااللةوضي!ريوة

أهلىفمنالجنةك!أمنكالطإدطوالععثيئبالغذاةمقعذهعليهعوض

مقعدكهذا:لهييقالىالناوثأأهليفمنالغارأهلىمنكأدنماوإدط،الجنة

.-أالقيامةيومإليهاطةيبعشكحتى
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فيهاأدخالهدونهعععاءصباحبليظاهاتلقخهالناوعلىنفميعهالكايخو-عوض!4

عماتعالىأذأخبرناوقد-الحسماببعدإل!مجونلنالناوإدخالهلأن-

آلىهؤهنوقىأي-!فوقاة:شمانهجلىفقالطوأعوأنهبفرعودنيفعله

الغاؤالغذأب،سؤلهزغودنبآلبوخاققكروا،هاسيئا!ط-فرمجون

أقعذ!رعودطآلطأذيخفواالسعاغةتقوئمولوتموغشعنأ،غذؤأعليييهائغوضوقنما

.(الغذاب

الغاوعلالبوؤخفييعرضونفوعونآلطأنعلىتدلىالإيةفهذه

أئغادي:يغاديالسامكلةأتتنبماذأالأخو،اليومحتى!كذألهىلبقونعوضأ

اليعذأب.أشدوأذيقوه!مج!نمنارفرعونآلىادخلوأ

ألىالجفةفعجرعلىتخططيووأسقكولطأروأح!مفبمالنالمؤهفونأها

مالكبنكدبعنالنسائيأخوجهالذيالحديثفيكماالقييام!،يوبم

فييعلقطيرالمؤمننسمة"أنما!اثهوسولى.قمال!:قمالطعنهاثهوضي

."يبعثهيومجسدهالىالكهيوجغهحتىالجنةشجير

عايهقال!كماالجضةريأض!هنووضةأوالغأوخقيرهنخفوةال!قبو5-جعلى

الناو!حفوهنخضةأوأبخةوياضيىعنووضةالقبوأإنمماوالسلامالصلاة

الذيالحديثفيذلكبئم!-الهةوسولطلنااك!فصووقد"التوهذيأخرجه-

..فيهأ.جاءوقدعغهاطةوضيعاؤلمجطابنالبوأءعنداودأبوووأه

الفأو،هنوألبعمعوهالناو،هنفافوثعوهكذبح!ط،أنالسعماء:فيهفادفينادي

.100وشعموهها.حوهاهنفيات!يهالضاو،ألىبابألهواخوا

الأخعو،اليوبمفيسميلقاهلماهقدمةهوقبوهفيالميتلهيتعوضى6-وها

وسيولىسمعت:قالطعفانبين.عف!مانأنالتومذيروىفقد،وبشارة

بعدهفماهنهنجافإدط،الأخرةهناؤلطهنمنؤلطاوذأالقبو:يقولط!*أ

هنهأ.أشعدبددهفمافغهيغبئلموإلط،!هايسعو
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أقي:عذأبهنالإستعاذة

وسولطوجدنافقدذكوناماعلىةو!حلاهنالقبوعذابكالطلما

البخاويووىفقدالقبو،عذابهنتعالىبا*الإستعاذةيديمكأ!افه

إلاصلاة!يراللةوسولطوأشطهاقالى:عنهااطةرضيعاثشةعنوهصعلم

بنؤيدعنمسلمووىفقدبذلكاصحابهيامووكالطالقبو،عذالمج!هنتعؤذ

باطة"تعوفيوأ:فقالطبوج!أدلةوسولىعليناأقبلى1:قألىعغهاذوضيثابعت

القبو.عذابهنباثةنعوب!فقاليوا:القبععذالمجطهن
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الصظدسى7ء.صا

لمقتاغةا!طأدتفترأ

جمها:التمويف

.واداءأالشين،بفتحشطصدهاالعلاطت:ألاشاط

فيشقتأتيلأنها"العععامكة"بتي!سو،القيامةيوئمهي:والساعة

قليلة.مدةفيأي-ساعة

ىلهف!:طلأقفمحمدسووةفيالسا!كةأفمراطبذكرتعالىاطةنوهوقد

علاماتهأ.ظهوبتاشعرأطها(أيتجائققذ،تغتةتأتيفمأدطالساعةإلاينظوودط

الساعة:أشاطأقسام

:أقسامثلاثةإلىالصماعةعلاهاتت!نقسم

بعن!ةوهمخهاالصخوى،الاماواهمسهوفي،وأنقض!ىو!طالأولكا:1-القسم

أنا)بعث!عث:قالىالدةوسولطالطوهممعلمالبخأويووىفقد،!هالرسعولط

.أوالوسطىالسئابةأععبعيهبينوقردط،كعهاتينوالساعة

وانشعقالسعاعة!اقتوتج!:تعالىقالىفقدالقمو:افشعقاقوهخهأ

صحيحفيوودكما"بحررالثهرسولطعهدفيذلكوقعوقدالقفر(

البخأوي.

الغايةبلغإذاحتيأؤديادفييؤالطلابلىيغقض!،ولمظهو:الفافي-والقسم2

الوسمطى،الاهأواتهيالاهاوافوهذهالكبوى،الاهارات!وف
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والمديغة،مكةإلاالدجمالىسعيطؤهاإلابلدهناليع!:ة!اوسولطقالط6.:قالط

فينؤلىتحوسها،صافينهلائكةعليه-إل!مدخلىأنقابها-أيهننقعبولجص

ومغافقأ.كافركلهنهاإليهيخوج،وجغماتثلاثالمدينةهموجف،بلعئمبخة

الألوهي!ةيدعيأنهعلىلجهلطماالإحاديثفيوودلقد:4.-فىعوق

فيفقنهمالإيمالنوضعافالععذجعقولىعلىبهاليسيطوعجيبةباعمالىويقوبم

الأنبيأءانوأخبوفتنتهوهمنهفأهقه!ررالوسمولىحذوولذلكالإيمالط،عن

أيضآ.هنهاهتهميحذوولطكأنواقبلهمن

"قسمام:قالطعغهالتهوضيععوابنعنوالترمذيداودأبسوووى

وها:)أندؤكصسو؟،فقالىالدجالىذكو"ثمأهلههوبماأددةعلىفأثنىثك!يورالنبي

قولأفيهلكمسأقولىولكني،قوههنوخافذولقدقوم!،أنذووقدإلانبيمن

باعورأ.ليبع!ألهةوإناعووإنه،نبييقلهلم

الدجمالطلبثمدةعنثتساءلىالقغريبآوليعصالأوفس:فيلبثه-مدة5

"!ررة!لاوسولىفعععألوا"!رر،ادوسولط.اصحابعنهتسأءلىفقدالأوض،في

يومآ،)أوبعون:الهةرسولطتالىالأوض؟فيوهالبفه،أدتهيارسولطفقالوأ:

ق!لنا:كآياهكمإ،أيامهوس!ائوكج!معة،ريعيومكشعهو،ويومكسعنةيوم

الإ،:قالىيوم؟صلاةفيهأتكفيغاكسنةالذيأليومفذلكا!ة،ياوسولط

ر!"أدلةرسولطأصحابوأبودأود-ويتعجبهسلمهجوخأ-أهودقلهأقدووا

البلادويطوفوالقفاو،الفيافيتلكيقطيعأدطاليعععيوةالمدةبهذهيسعتطيعكيف

النقلىوسائطمنلديهمليععولت!وفيوهم،العوبيةالجؤيوةألىخراسالطهن

الإيلىلابسوعةيعصيرانهأصحمابهاطةوسولىونحبوالخيلى،هناسوع

بنالنواسعنويخوههسلمووىفقد،فائقةبعمعوعةولكن،الخيلىبسرعةولا

أكالغيث:قالىالأوض،فيإسعواعكهوما،ة!دأي!أوسولتلنا::قالىسعمعان

.أالريح.استدبرته
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ئغؤلطحتىالعبادودفويالبلاديطوفالدجالطيزالطوهأ:6-نهايته

هنقويبةبلدةوهي)الذ((ببالمحبطفيدركهفيطلبه،هريمبنعيحىتعالىاذ

فيقتله.المقدسبيعت

كالطفقدبمكالطا،لخطورةهنالدجالىاهوكمالطولما:مظ7-الإشعاذة

ناالجخاويووى،بذلكأصحابه!لأموفتغتهمنيستعيذ!راللةرسعولى

فتنةمن!علاتهفييسعقعيذ!رراللةوصعولىسمعت:قالتعنهااطةوضيعائشعة

الدجألط.

بينالقمايؤليتحققالناس!اخ!تباو!ي:ادجمالىوجودهن8-الحكصة

.بالإيمانيتظاهوونالذينالمغافقينوبخأصة،المؤمنوصرالمؤهن

:السلامع!يهمويمبنعيسى-ترولىجص

آخوفيالسلامعليهمويمبن.عيسىنؤولىثبت:ترولى1-شبىت

والحعنة.بالكتأبالزهان

قبلىبهليؤهعنإل!الكتالباهليمن!كاإن!:تعالىفقوله:الكتابامأ

.(شمهيدآعليهميكودنالقيامةويوتمموته

عليهبعيسىسيؤمنالكتاباهلىهنفويقآأنالآيةفيالدلالةوجسه

ألقاهاوكلمتهووسولهعبدأد!ةبانهعنهالقرآدطاخبركماصحيحآ،أيمأنأالسلام

الساعة،قبيلىالسعماءهننؤولهبعدإلاذلكيكودطولا،مغهوووخمويمإلى

السماءإلىوفعقدالسملامعليهعيصعىألطمنالعسنةاهلىلمجعتقدهمايؤكدوهذا

تطلى،أدتهيعلمهأاخرىحيأةإلىأوضيةحسياةمنانتقلى-ىلب،تعميلموأنهحيأ

الإسلاهية،العشويعةأحكأمليقيتم،ثانيةهرةالأرضيةالحياةإلىسيعودوأنه

.واحدةملةآنذاكالملةوتعمبح،جديدةبوسالةيأقيولا

عنهالهةرضيهريوةأبيعنومسلمالبخاويأخوفيفقد:السغةوأما

لهيكميغؤلطأدطليوفعكنبيدهمحمدنفمم!؟والذي!رر:اقهوسولىقالط:قالط
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الأمووتصيروانالناس!،وقعفلةواللناأالحمقىالناسقيسوذأنوهغها:

يكونحتىالسعاعةمو!الا!رر:قالطفيها،القصرفيحسنلاهنالى

!ثوتالى،اللنيمالأحقالعبدأي-ئكحأبنئكعبالدنياالناسيىأممعد

والطوئتها،الإمةتيذاانالحعأعةإماوأهمطعنسمالهعغدماجبريلىمجيبأ

تلدإدط:بقولهلهىسنيأالبنيانفييتيطاولودنالعنماةرعاةالغواةالحقاةتوى

وعاةالعواةالحفاةتوىأنوبقولإ:الناس!،أسالهلىيحكمأدطربشها:الأهة

فيه،التصو!ئحصعن!لمنألىالمالطيصيرأن:البغيأنفييقطاولونالشعأة

تعالى.أذوهعصيةالمفاخرةفيورلنفقه

أليج.المعمعلميندفيافيفعلأحصلىد!قهذأألطنرىوفحن

الطهويعرةأبيعنهسلمأخوجفقدالمسط!نفيالققلىكثوةاه!و-

الهوفيوماقالوا:الهوفي،يكثرحتىالساعةتقوئمالا:قالطثكل!اذوسولى

الققلىأ.القتلى:قألطاول؟وسولىيا

بيلدأنهمفيجماعيأتقتيلأالمسلمودطيققلىكيفاليوبمنوىونحن

لهم.ناصوول!،غيوهموأيديحكاههموبايدي

الوجلىالطحتىعيعث!وضيقيوتسلبماظلمفيالبيلاءكثرة-ومنها

وسولط:قالطقالىهويوةابيعنوهععملمالبخاويووىفقدالمو!تليتمنى

فيتمرغبالقبرالرجلىيموحتىالدنياقئ!ل،بيدهنفسيأرالذيالثهثكلض!ور

بهما،الذئنبهولايع!اليقبو،هذاصأبمكانليتنييا:ويقول!عليه

موةألفاوحمالموفيرولطالمععملمينهن!اهيرنوىواليوبمالبلاءأ.إلا

ن.".،الجسديوالتدذيجطالحوماتوانقهاكالإذلالىهنيلقونهممأ

يجدونه.ولاالموف

وهذه،الساعة!اميسعقب!االتيالكبوىالاهاوات:الثالث-ال!قصمم

نؤولى-الدجالطظهوو-المهدي!وؤ:يليكماموتبةهيالاهاوات

طلوع-الدخانظهور-ومأجوجياجوج!وو-الصعلامعليهعيسى
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هذههنشيعرطكلصوسغتكلمالدائةظهولي-هغوبهاهنالشممص

هوجؤة:بكلمةالأشوأط

:المهدى-

الساعةإماوأتهنطوفألناتذكوالتيالصعابقةالأحاديثفيوأيغألقد!

الحقأتباعوأدق،ستروجالأثاموأنسقنتشو،الشعوووأنكيفالوبحمطى

لهايوسلىالأمةبهذهسبحانهمنهووحمةسيكفوون،الباطلىوأتباعسيقفردط،

سياقي.كماالمشعوفةبيالسنةالمهديظ!ورئبتوقد،المهديالكبيرالمصلخ

أبيهواسم"محمد!!الذوسولىكأسمالمهديواسعما!هي:-أسم1

رهمولىحديثفيذلكشظد!قو!عبدافه!،!ووأطةرسولىأبيمع!اك

:قألطهصمعودقالىبنأدكهعبدعنداودوأبوالتومذيأخوجه!لذي!ررالة

حتىالييومذلكاثهلطؤذيومإلاالدنياهنيبقلمأد:!كثالهةوسعولى

أستمأبيهوأسم،اسمياسغهيوأطىءبيتيأهلىهنأوهنيوجلأأثهيبدث

وجورأا.ظلئماملئتكماوعدلأ،قسطأالأرض!يملأ،أبي

وسولطنجتالبتولطفا!معةألمطيد!ملانسبويرقىالميدي:2-شب

مأعنوالحاكمداودأبوووىفقد،الةوسولىستآلىهنفهو،!أذ

.أفاطمةولدمنعقوقيمين)المهدي:تالط!ئالنبيعنسلمة

الرامور،هقدمعنالشعوهنحسرأنه:فهيالمهديصفأتأها:ق!-3

الحديحثطفيذلكوردكما-أونبتهودقةوسعطهأحديدالمحبهعالأنف!يلى

عنعنهاذرضيالخدريسععيدابيعنوالحأكمداودأبوأخوجهالذيمأ

قسطأالأوض!يملأ،الأنفأقنى،الجبهةاجلىمنيأالم!دي:قالط!النبي

الحدشكا+010وجوبىأ.طئماملئتثماوعدلأ

وإنماأبدأ،بشيءإليهيوحىلاإذوسولأ،ولانبيأليس!:والمهدي-سيوق4

بأخلاقهيتخلقفبمانهولذلك!برو،اللةعبدبنعمدأتباعمنهصلحهو
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.010الخنؤير.ويقتلىالععليبفيكممئرعدلأحكتمامويمأبن

!ووأطةوسولىسمعت:قألطعبداللةجمابوبنعنهمعملمأخرج!وط

عيسىفيغؤلى:قالط،القياهةيومإلىظاهوينأمتيهنطائفةتزالىألا:يقوك

بعض!علىبدضكمإنلالهيقولىلنا،!علىتعالطاهيوهم)؟أفيقولىمويمابن

.أالأمةهذهاللةتكوهةاهوأء

داود-أبوبحسوةمعثعوبأبيضور!ربوحما!ج!سلىهو:!-!

.-والحاكم

،والذي:فقالىسيوتهمنطوفآ!روألهةوسولىلناذكولهرقد:"صق3

الععليبفيكمعموضحععطاحكتما"مويمابنفيكميخزلىانليوفعكنبيدهنفسي

تكودطحتىأحدهلب!قيالحتىالمألىويف!يضولالجؤيةأ2!ولضعاتحؤيو!حهلقتلى

وتذهب.-ومسلمالبخاوي-رواهفيهأأوماالدنيامنخيوآالواحدةالسجدة

إلاكلهاالمللىؤمافهفيالنة-وييلكهسعلموالتحاسمد-وواهوالقباغف!الشمحناء

.-وغيوهدأودأبو-أخوج!الدجالىالمصعيخلهسئاللك،الإسلام

يأجوجخروفيإلمأحيآيبقىأنهسيوتهعن"!مىأددةوسولطبهخدثناومما

المخععصولالمعحثثنماالحجيبالنوعهذأعنالحديص!كامعكوشيأقيومأجوج

اثه.ثماءألطلذلك

فيالسلامعليهعيعىسيدناة!لايغؤلى:عيععىترولىومككان-ؤمان4

البيضاءالمنارةعغدويخؤلى،عيسىسيدناخلفهويععليفيدوكه،المهديؤهن

.وغيو؟-مسلم-أخرجهذهشم!شوقني

بنعيسىانأحولالإهامأخرج:ق!ووالأوضفيص5-طى!

.يد!ملاهو!1،

.الإسلامإلايقبلىفلاموجبهالذهأبيبطلها(2)
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إلمصعلم!ونعليهويصلي،يتوفىئمسضة،أوبعينالأوضفييمكثهريم

كأ!ي!.محمدنبيغاعنددويدفغونه

ومئماجوج:ياجوجد"خروج

منيبلغولنلأقوامعجيبالطإسمانوهاجوجيأجوج:3-التعويف1

إفساد.ائماالإوض!فييفسدولنعظيتمامبلغآالكثوة

العظيمالقوآنفيذكرهموودوقد:الععماعةإهاواتمن-خووجهم2

إذا!حتى:تعالىفقالىالسعاف،أطواتمنكأطوةالمطهرةالغبويةوالسعنة

فإذاالحقالومجذواقترقي.ينسلولنخدبكلمنوهموهأجوقييأجوجفتدت

كنابلىهذامنغفقهفيكناقدويلتاياكفووأالذينابعماؤشمايخصةهي

.!ظالمين

الغفاوي.حذيفةعندأودوأبووالتومذيهسلمأخوجطهافهوالسعغةوأها

فذكوقالوا:تذكوون؟ها:فقالىنتذاكومونحنعليناالنبياطلح:ت!!ق

الدخالط،فذكو،آياتضصرقبلهاتزواحتىت!قوبملنإنها:قالى،الساعة

مريم،بنعيسىونؤولطمغوبيا،منالعثممعع!وطلوع،والدابة،والدجالط

بالمغوبوخصعفبسالمعثرقخسفخسسوفات،وثلاثةوهأجوج،!ىلأ"وج

إلىالناستطوداليمنهنتخدفيناؤذلكوآخو،العرببجزيوةوخعععف

."م!رضحم

الكيط،سووةفيوهاجوجيق!جايقععةالكويمالقوآلطذكر:-صض3

والطغيأنبالشعواتصفواالذينالأقوامهيؤلاءحجزالقرنينذاأنوكيف

الذيأليومذلكسعياتيأنه!ثأذوسولىأخبوناوقد،بناهالذيالسدخلف

أفسأد،أيماالأرضفيفيفسدولطالسعدخلفمنالأقوأمهؤلإءفيهينطلق

علىتكلمناعندماذلكذكوناوقد،بأتعهمالغاسقويخاف،!لبغودنويطغون

أدطالسلامعليهلعيسىسيوحيتعالىاذأدطكيفمجسىسيدظنزرلى
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بهقامكماالزمالطآخوبالدينيقوبم،والسلامالصلاةعليهسيرته!يققفي

ومملأ،والسلا!العملاةعليهمحمدلأمةالعؤةويوفىاوله،!النبي

وجورأ.!ئماهلئتإدطبعدوعدلأقصطأالأوض

سبعيدومالمهديملكأدطوالحاكمداودأبوووى:حكمه5-مدة

وأخوف!المحعلمين،صلاةخلفهويعمليالسملامعليهعيسىويدوكهسغين،

،فينؤلط:فيهجاءحديتآغ!يولاطةوسولىعنعبدالدةجكابوبنعنه!ععلم

إدنلإ،:فيقولطلنا،صلى-تعالىالمهدي-وهوأهيرهملهضولطمويمبنعيسى

.أ؟11الأهةهذههتلا،ةهوكتاهواءبعض!علىبعقعكم

هنالمهديبانالأخباو))تواترت:البأدصيفقحفيحجوأبنالحافظقالى

.((خلفه!دصليسيغؤلىالسلامعليهعيسىوأنالأهةهذه

مجيءتنبتأحاديثمضىفيماسقنالقد:يالم!ثبوت6-أدلة

تفيدبمجمدوعهأالمهدياحادش!بأنالمحدث!قكباومنكفيرصوحوقد،المهدي

العقائد.مسعائلىفيالمهديبحعثالعقيدةعلماءأدخلىولهذاالمعغويالقوأتر

فيهذكوهفيهوودحدس!كللألننظرآالمهديوجودالمعاصرينبعضوانكر

م!دي(لاكقأبهذللثفيحمودآلىؤايدبنعبدأددةالشيخصنفوقدمقالط،

البشو(.سيدالومعولىبعديغقظو

الدجمالى:-ب

دجالأالدجالط"سمي،القذطيةوهو،الذتجلى0من:جكالىالط!:-اسمة1

سيأتي.كيماالمطهرةبالعععنةالدجالط!هووثبتوقد،ببأطلهالحقيغطيلأنه

ت!حفللدجمالط،الح!اثقيةالصفاتبدض!!الوسولطا!غلبئن:2-صص

جلدةغطقهأقدأليسوئال!عسين%عوو،اللودنأحمر،جسيمقصير،أفه!مفات!

.السلامعليهعيسىنؤودطبحثفيبعمامهالحطىيحثسياتي11)
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بمثمعالجعودةشديدفععورأسهفوق،جاحظةفهياليحنىعيغهأما،غليظة

ىلا!ق:ىلامقحذيفةعنمعععلمروىفقدالمشعي،فيالرجلينمنفوفيا!ظر،

بين".مكتوب،غليظةطقيوةأ91عليهاالعينممحمموحالطىجالط)إن:التهلرسعولط

تجعلىالحام!ملاع!ألطوعجركماشبأ-يعنيثاتجيمامؤمنكليقرؤهثافرعيجه

:ى!جمألنةوسولطقسالى:قالىحذيفةعنقمععدم-وووىثافربأنهيجؤميواههمق

الشععع)21.خفالطاليسوىالعينأعووطلا!دلا)

وأيتنينائماناأبينما:قالطالدةولمعولىالتعموأبنعنالضميخالطوأ!وجيم

عيظكأن،العينأعوو،الوأسجعدأحمو،،جسيموجلىفإذابانخجةأطوف

حق.الأنبياءالدجمالىأ.ولصؤياهذا:قالواطأفيةأ!!مجتبة

المغفرج:-والأفج!حأفجيحوجلىالدجالىالممعع!يسحأندأودو!بأولروى

المعثصي.فيالوجلين

الطعلىالوواياتاتفقتالأرض!:فيوتطوافهخووجط3-هكان

أبيعنصحيعحبصعندال!تومذيأخرفيفقد،العشرقة!جمنيخوفيالجمالى

يقالطبالمشوقأوضهنيخرفي"الدجاذ:قألى!رواللةوسولىالنالصديقبكو

نحوال!دجالىيتحهثمالمالنزقة"أقخالقوجوههمكأن،أقواميقبعهخوأسالطلهما

عنمصملمووىفقدألفآ.سبعودط"يهودهامنفيتبعهبأصبهانفيمرالغرب

سعبعودطأصبها.دطيهودمنالدجاذ)تبح:قالى!ولأدتهوسولىأدكامالكبنانعع!

الفآ""سعبعودط:!أوسولىبقولىيوا-دلاأنهالبدهيومنالظيالصميةأعليهمألفآ

أهلى!لتبعهاللإدثجدخلىالغربنحوسيرهيتابعثم،ألكثوة:ولكمتالحصر،

منة!لايمغعهحيت،والمدينةمكةحاشعا،والقوىالمددطويدخلىالفساد.

هالكبنأنس!عنهسلمووىفقد،تعالىالثهعندومسزلقهمالشعوف!مادخولهما

البصو-.تغطيجلدةإ؟،

الصععر.ثفير12)

حيظة.جا!3)
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الجبلى،وسعيحاصوهمألىهعهوهنهوويلجأالطوو،بجبلىيالمؤهغينيلوذ

إليهنو!ليفأفىإلىإلاهلجأمنمعهومنعيسىيجدفلا،الإقوأمأولظث

جميعآ،يقتلهمالدودمننوجمأوهأجوفيياجوجعلىأدثهفيوسلىبالدعأء،

موضعالأوضفييجدولطفلاالأرض!إلىالجبلىمنهعهومنعيصىلهسشؤلى

!رآادفيرسلىواصحابه،ألهةنبيفيرغبونتنهم،ؤهمهمملأهإلا!عبر

هطوآ*ايوسملىثمثماءألته،حيثفقطوحهم،فتحملهم،البختثاشاق

-انظوكالزلقة،يضركهاحتىالأوض!فيغصعلىدبو،ولاهدربيتمنهلايكن

.دأود-وأبيالتوهذيوسننمسلمصحيحفيالحديث

.عبادهمنالأشعواوهؤلاءعلىوجلىعزة!أيقضيو!ذا

33!آ؟سثذ3!و:الدخالنصوج-هس

مسعلمأخوج.3..بماثاتجطوهوالدخمالط،خووجالمعماعةأفرأطمن

فقالى:نتذاكعوونحنعليناالغبياطلح:تالىحذيفةعنداودوابولهرالقوهذي

عمفعوقبلهاترواحتىتقوملنإخها:قالى،ةلك!اسلانذكوقألوا:تذكوودط!بماها

وبكم"إن:الطبوأفيووأهالذيالحديثوفي.الحدشط..الدخالطفذكوآيات

يخوفيحتىفينتفخالكافوويأخذ،كالزكمةالمؤهنياسفالدخالنثلاثآ،اتذركم

الدجطلى"،؟أ.والفالثة،الدابةوالثانية،منههسمحكلهن

مشوبها:هنالعثعممع!و-طوع

هومغوبهاهنالمثممص!!وعلأدكا،الكودطنظاملىأخولبدءهذأولعلى

الساعة.اطواتآخو

والسنة.بالقرآنثأتجطهغربياهنالعثعمسوطلوع

يأقيأوالملائكةتأتيهمالنإل!يغظرولطهلى!:تعألىفقولهالقوآدطأهأ

جيد.إسغاده153/4تفسيوهفيكثيرأبنقالى11؟
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نفس!أينفغلاوبكآياتبعفقياتييوموئك،آياش!بيعفقياتبأووئك

أئاانقظووأ!لىخيرأ،إيمأنهافيكسبتأوقبلىهنآهسطتكنلمإيمانها

فقدمخوبها،منالمثممعموربخروجذلكىبجرالدةرس!مولطفعععووقد.(منتظوون

!لا:رحب"أطةوسولطقالى:قالىهريوةأبيعنالتفحعيركتابفيالبخاريووى

قنآقنالناسقووآهاطلعتفإذاهغوبهاهنالشعمععقئطقعحتىالصعأمكةتقوم

قبلىأ.هنآهفعتمخنلمإيمانهانفسأيغفع!لحينفذاكمجليها

الدأبة:-ظهووؤ

المسلم.منالكافوتميؤتعالىاديخوج!ادابة-وهي

وقيخاذإ!هل!:النملىسووةفيتحالىفقالىوالحععنةبالكتالمحبطظهووهاتجط-وقد

بنآياتغاكأنوأالنأس!إن،تكتغ!مالأوضيىمنفىائةلهمأخزخنأعليهمالقوذ

.!يوقنولطلا

عنهماافىوضيالعاصبنعمووبنعبدأذعنداودوأبوهسعلوووى

أولطأأن:يقولىسعمعتهبعذ.أنسهلمحدينآأطةوسولطمنحفظمبئقالط:

النساسعلىالدابةوخروجمغربهامنالعثعممصطلوعخووجتماالآيات

الحدش!.10.ء.ضجى

خماتمة:

المؤمبنمنالكافرويتميؤ،الدأبةبظهووالغاس،أمر.يفتضحالنبعد

كماإيمالن،هنذوةهمفقألققلبهفيكالطهنفيهايموتويحأتعالىاللةيوسل

الحويومنأليناليمنهنويحتمايبدثأللة!أإن:الإيمانفيمسلمالإهامووى

علىي!بقىلاوهكعذأ.أقبضتهإلاأيمالطمنحبةهثقالىقلبهفيأأحدهتدعفلا

انس!عنوالترمذيهمعملمووىكماالساعةعليهمفققومالكفاوإلاالأوضوجه

اذأ.أدتهالأوض!فييقالىلاحتىالمععاعةتقوم،ل!:قالط!النبيعن
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لهئتتامحةا؟ا!تيق

لهىلتحيددالساعةقيامعننقحدثكاالحعاعةأهاوأتعنتحدثغاأنبعد

:ثلاثالغفخاتوعددب!الععوو،بألنفعخذلك

البهيوننظأملهنيهايتغيرالتيوهيأ!ع،!قى!و:الأولىة!ا

فيئنقخ!ولوم!:الغملىسووةفيبقولهسعبحانهالوبإليهاأشعاوالتيوهي

يغفحوعندها(؟"(ة!اثعأةمنأل!الإرضيىفيوهقالسموالمجتطفيهنففؤعالصوو

الوأجفة"توج!ييوئم!:تعالىقالطكماالأوض!تضطولمجطالنفيخةهذهإسوأفيلى

تعالى:قالطكماالبحاووتتفجرالفجوموتفتعثعرالسماءوتنعثعق(الرايرفةتتبخها

فيهاماوألقتت!فالأوضقلهدإذاوضتلربهاشتوأفيأفعثعفثالسماةأذا!

!!!.اليومذلكوصففيكثيوةآياتوودت(وقدوتخلت

شنيء،كلىهلاكيقموفيهاالصعق!قوتسمىالثائ!ة:النفخة

فيمنففعيقالصعوليفي!وئعخ!:تطالىقالطكبماالفانيةالحياةهذهوانتهاء

.!أللشمأءقنألاالأوضيىفيوقنالسموالهت

والإوضولالسماءالوحمنيطويعيندماذلككريمةآيةلناوصفتوقد

فيجيبأحد،يجيبهنلاأليوبم(المفك!لمن:ويقولط"،للكتبالععمجلىكطي

وغيرهمالموبتوملكوميكاثيلىجبويلىوهمالملائكةمنقطبهالثهث!بتهن:الثهضعاءبمنالمواد11،

.!وجههإلا!الكشيءكل!:تعالىلقول!تحقيقأيميتيمسبحانهالثهانثم
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والمععمواتالأوضغيرالأوضوتقبدلىالقفاو،.الواجد،دكه:و!قولىففعععه

فيبسطيها.(رالسصوأتالأوض!صرالأوض!تبذذ!يوتم:تعالىقالىككا

ولامجؤجانيهاترى!ولا:تعالىتالىيالأفىيمهنيمدهاثميلنمطحها

آثقا(.

هنالغام!ئبعيثوفيهأ،والنشروالبدمث!طوتسمى:الثألثةالنفيخة"

م!وألىالأخدالثهنهمف!ذأالضوليفي!وئفخ:تعالىقالط.قبووهم

.اذشعاءإنالتاليالبيحثفيلمجهالكلاموسنفعلى،الأخواليوملعدأهناوهن(نو!سني
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أفكامجن

الآخثالعيؤبمو

والأص:أليوم-هعنى1

حدودتتلاضى!صأبدآيومبعدهليعع!الذيالوبمهوالأخواليوم

فإنه،نهايتهأهاالبععف،منالأخوأليومويبدأ،المطلقالؤمنويبقىالؤمالط،

له.نهايةلا

به:الإيمان-رجوب2

الحدلجطذكرهاالتيالإيمالطأوكانهنوكنهوالأخوباليوبموالإيمان

ىب!كثالدةوسمولطفأجمابهالإيمانعن!ررألهةوسولىجبويلىسمالىعندماالشمويف

خيرهبالقدروتؤهنالأخووأليوبمووسعلهوكتبهوهلائكتهباذتؤهنن11

.-هسعلم-أخوجهوشو؟أ

قدتعالىة!اأننعلمالطيكفيالأخوبالييوبمالإيمانأهميةعظيمولبيان

منأفىذلكفيوالأحادشط.صةثلاثمائةهنأفىالظيمالقرآنفيذكوه

تحصى.ان

الأخر.باليومالإيمالظيوجبالطوالسعئةفالقوآن

الأخر:اليومرجود3-دليلى

بهالعلمفطريق،للتجربةتخفمعلاالتيالأهووهنهوالأخوأبيومأن
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الإسلأفيةالعقيدة033

السليموالعقكالعادقالخبومنوكلى،السليموالعقلىالصادقالخبرهو

الأخر.اليوموجودعلىيدلنا

الإنسالنفيهيحاسبيوبمبوجودأخبوناتعالىاذفإن،الصادقالخبوأها

أدطمنأكثرذلكفيوالأحكاديحثوالآياهمتطالدنيا،فيعملهاالتيأعمالهعن

فيتمحألىقوليمنها.الكفايةفيهمأهنهاالبحثثنايافيوسيأتيك،تحصى

نؤلىالذيوالكتابووسموليبا*أ!آآهنواني!لاأيهايا!النصعاء:سووة

وكقبهوملائكتهبمالثهيكفوومققبلىمنأنؤذالذيوالكتأبوسولهعلى

.(بميدآضلالأضلىفقدالأخيرصواليومووسلي

ثبوتهيوجطبلىالآخراليوبموجوديحيلىلاالعقلىفإدنالعقلى:-أما

ذلك:وبيان

عنومنؤ8بالكمالاتمتععفوأنهموجود،تعالىة!لاأدطمعغاهرلقد-أ

يموتودطالظالمينبعضولنوىولكنغاالعدلط،!مفاته!لةالنقائص!،وهن

يموتولطالمظومينبعف!ونرى،منهمالح!أخذعلىأحديجرؤألندون

عدلطفيهيقحققيوموجودمنبدفلاحقوقه!م،علىيحيععلوأأدندودط

عنالعدلىصفةتخلفت!إلاحقه،مب!لظهلكلىفيه!سلؤخذتعألىأثه

.!لذ!عالهةتغؤه-تسعألىاذذات

الذيوأدنذلكعلىقادواطةلإدطالأخر،االيوبموجودالمستحيلىهن-ليسب

اليطامئحئىمن!أسأ:قأهوخهمبع!أح!ائهمعلىقادؤأولأالخلقخلق

عليم(خلتنبكلىوهومزةأولقأنشعئماهاالذيئحييهافلى؟وميموهي

والمكلن،الممكنحيؤفيالأخوإنيوموجودأن؟ذلكفييقالىمماوجلى

ومرجحذلك،يقتضيلموجح-العدمأوالوجود-جانبيهأحدف!يهشرجيح

القدوةووجود،تعالى*أعدلطتحقيقوهووجد،قدالأخرأليوموجود

واجبأ.الأخوأليوموجودكعأنولذلك،سجمانه!ل
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الأخوأليوم:الفأمنالفصلى

الإخو:اليوم!كو-حكم4

1+"

لما.هنكوه!فالمتواتوة،وال!ععنةبالقوآدطثبتقدالأخرأليومإقتلغا

الغاو،إلاالأخوةفيمكالطلهليصروقطعأكافروهو،بعالعضوووةالدينفيثبعت!

قألوأشعقو،فيتمقككم!ماالمذثو:سووةفيالمجوهينشعأدطفيتعألىقالطكما

وكناالحنمائ!فمين-هعنخوضقوكئاالمسعكيننطبمنذولمالمصلينمننكلم

.(الشافعينثمفاعةتعغفغ!مفمااليقينأتاناحتىالدين،بيومنكذلث

،ةصالآحىأضئؤالط-5

حسبلكوسنصموتهاالأخرةفيالناسفيهايتعاقعبالتيالأحوألىوهي

،*واالحوض!،وووودالبدث،عنفنتحدث،الأخوةفيتوتيبها

والجنة،والناو-،،والعواط،الأعمالط!عحفوتسلم،والحسعاب،والشعفياعة

.والأعراف

البدث:"أ

هنهيبقىولاأجؤأؤه،وتفرقتكلهجسدهبليآدمابنهاتأذا11

وأسىفي.الذيالعظموهوال!ذفعبلى!غخعثهووأحدعظمألاهتماسكأ

وهسلمالبخاويأخوجهالذيالحدشطفيك!لذشطوقدالعصعع!،

هنضيء)وليس!:قالطىي!ف!اللةوسولطعنعنهالثهوضيهويرةأبيعن

الذشبأ.غخمثواحدأ-وهوعظعئماإلايبلىإلاالإنمععان

الجؤءذلكعلىهاءالسماءمنأترلىالبععثتعالىأثهأوأدهاأذأ2(ححى

الصووفيينفخأدنوياهوهإسموالهنيلىيحيثم"الذنب!عجعبوهوالباقي

كماالبقلى،ينبتكماالخلائقفتغبتالإحياء،نفخةوهي،الفالثةالغفخة

-أخرنجطالبقلىأيختكمافينبتولطماءالعمعماءهناثهي!نؤدط،ثم:!قمالط

أيتهأ!ياقأئلأ:الأروأحسبحأنهالوبجطويغادي-وهسعلمالبخاري

مجبافىيفيافادخليقوصئةوأيميةوبكإلىاوييالمطمئنةالنفسق
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الإسلاهبةالعفبدةطلا2

هذهفيأ!يفكأشتكاالتيأجسادهاإلىالأووأحفقعود(جنتيوأدخلي

قوقلإنا!منتسغثغاهنؤيقناقاثلين!ياينظوونالحلأئقفيقومالدنيا،

.(المرسعلونوضذقالوحمنؤغدمماهذا!:سبحانهالوبفيجايهم

وجمادوحيوانانسعانهنتيعالىاطةجمعمخلوقيافيقناولىوالجعث13

الأيةهذهثقيىأذوسعولطقوأقالىهويوةأبيعنالتوهذيووأهلمأ،وأحوالى

كلعلىتشعهدأنأخباوها؟هاأتدوونقالط!أخبأوهاتحذلثيوقند!

فهذهوثذأ،كذأ،كذا،يوبمعملىتقولى!وها،علىعملىبماواهةعبد

تعالى.أللةبعنهأبماإلاتشعهدأنيمكنهاولاأنجباو!ماأ

سععيدأباأدط!ععصعةأبيبنالوحنعبدبنأدلةعبدعنالبخأويوفي

وباديتكغنمكفيكغافإذأ،والبأديةالغنمتحبأوأك:قالىعنهاثهوضي

جنالمؤفةنصوفهدىيسميعلافإنهبالغداء،صوتكفاوفعبالصلاةتن!اف

وسولىهنسمعتهسععيدأبوقألط،القيأهةيوبملهشعهدإلاشعيءول!إنص!ولا

.!*ا

ووودأ!ض!:ب

امتهعليهتيرذالمحشعوأرضفيحوضأن!بيئكلتعالىأذأعطىلقد11

نبيلكلى،إن:قالطالهةوسولطأنالقوهذيووىفقدهضه،لقشرب

أمخرهمأكولطأنأوجووأفيوأودة،أكثرأيهميتباهون!إنهمحرضأ،

الجنة+فيالكوثونهرمن!هيصئانهيؤا؟نلهنبنغأوحوض!واودةأ

الأنبياءحياضذحوفيتوج!ونعطاشمأ،يبعفونالناس!،يبدثهاأولىنإ-12

المؤهنينمنكانفإدط،نبيهحوضنحوواحدكل!لقوجههنهأ،ليشربوا

وقوفهطيلةفبقي،عغهالملائك!ةصدتهالماوقيهتهنكانوإنهغه،شرب

عهممان.وشدتهوعفقهالمحشعوحرفي

كماعفهالناسقأذودوأناالحوضقعليأقيأتردهسلمصحيحففي
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.-333الأخواليوآ:الثامننالفصلى

نعم،!قالىاتعرفنا؟أطةنبيياق!الوأ:،أبلهعنالوجلىإبلالرجلىيذود

ولئص!نالوضؤآثاوهنمخخلينغرأعليتودونلغيوكم،لستسعيمال!كم

ث!فيجيبنيأصحابيهؤلاءوبيا:فاقولط،إلميئيععلولقلاهغكمطائفةعني

؟أ.بعدكأحدثواهاتدويوهلى:فيقولى

أبوقألىهسعلمصحيحفيكماكألجبىالوسولطذكرهأفقدالحوض!،صفةأها13

لأنيقهبيدهنفععي،والذي:قمالىالحوض!آنيةها*ارهعولطياقلتذو:

آنية،المصحيةالمظلمةالليلةهنإلاوكواكبهأالصععماءنجومعددمنأكز

منهيؤابانفيهيشمخبعليههاآخويظمأ،لممنهاشوببهنالجنة

إلىغحانبينماطولههثلىعرضهيظمأ،لممنهشموبهن،الجنة

العسلىإ.هنوأحلىاللبنمنبياضأاشنذوهاؤهأيله)11

المسلث-منأطيبوويحهالووقمنأبيضماؤهآخو:حدشطوفي-

هسلم.اخرجه

أذفو-هسكو!نتهالمجوفيطاللؤلؤقبابحافتاهآخو:حديث-وفي

البخاوي.اضرجه

-افى:جس

الجصع..:لقةالحشعو11

يديه.بينوالحسابتعالىاللةعلىللعوض!الخلاثقجمعواصطلاحأ:

عنهموالمنفعلةالمتععليةأجؤأثهمجيحهعهموتحشر،عوأةالناس!ومحخعر12

غائشةعنوالتوهنهيوهعمعلمالبذأويووىفقدالدنيا،حياتهمحالىفي

ح!فاةالصامةيومالناس)يحصمو:!النبيقالما:قالتعنهأالثهوضي

يدلىو!ىأليالط،ثلاثرأبعةوفيأيأمثلاثةئالثةوفيوأيلةصنعاءبينكماأخرىروايةوفي11)

!طحظ.اتععاععنالقعبيرالمقصودوأنماب!الذاتمقصودةغيرالمصعافةأنعلى
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إلى!همي!غظوجمعأوالرجمالطالنساءاثهوسولطياقلتغولا"؟(صأة

.أ!ضعبإلىبعض!مينظرأنهنأثميدالأهوعائعشةيا:قالىبعف!؟

الدنيافيعنهانفعلتالتيالخقانجلدةأنالحدشطفيالدلالةوجه

وإذأعغه،هنفصلىجزءكلهعهسميحشوأنهعلىيدلىوهذامعه،ستحشر

أولى.المتبععلىفالجؤء،هعهمعيحشوالمنفعلالجؤءبمان

فالأوض!يخضل،الكوننظامأنهضىفيماوأينافمدالمحشو:أوضىأها13

صالحةصرالأوضهذهتصبحوهكذأتغقثر،والكوأكبوتثور،ز!ت

قالطكماالأوضولهذهمعرأوضعلىيجويالحشموفإنولذلكللحشو،

الواحدلثهوبوؤواوالسموا!ثالأوض!صرالأوضقتبذلى!يوم:تعالى

.ـهلا!وأهقلا

!ررالومعولطلناذكوهافقدالحعثعوعليهايتمالتيالأوضهذهصفةأها

القيامةيوبمالنأس؟يحصعو:فقالطوهسلمالبخاويأخوجهالذيالحدشط-في

(4"معتمفيهاليس!نقي،،13"رنبخكقوضةعفواء)21،بيضاءأوضعلى

لأحد!.

الطنعلمانويكفيالتععوو،حدتفوقفإنهاالمحشر:أهوألىوأها14

ميلى،قدومنهمتكودنحتىالخلقمنأليومذلكفيتدفوالمثعميم!

بنالمقدأدفعنأعمالهمقدرعلىوالشمدةالعنتمنالغاسفيكودن

القيأهةيومالعثعمس!أئدق:!ولى!اذوسولطسمت:قالطالأسوفى

فيأعمألهمقدوعلىالغأسفيكون،هيلىقدرهنهمتكونحتىالخلقهن

وهنهم،وكبقيهإلىيكونهنلهرهنهم،كعبيهالىيكولطهنفمنهمالعوق،

ئحقن+لمالذيالأغلف:الأغولط11)

خالصأ+بياض!اليس!(21

خبؤ.وعجف(3.1

.نحوهأوبغاءأوالملكعلامة(41
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+5الأخوأليوم:أفامنالفصلى

وسولىوأثعاوالجكاهأأالعرقيلجمهمنوهنهمحقويه"(،،ألىيكعونهق

النأسجو!!عهلويطولى،الموقفذلكويطولطفيه،الط!يدهمجلعىالة

اثهعذالتولكنبمئمكياوىهموماشكاوىالغاسق!وتوىويموجون

فعديد(،

تعالىاللةصىقوأأنأسفهناك،الناس!يععلىليص!أ!ولىذلل!ولكقةأ

كماعوثعهظلىإلى،وضمهمالموقفذلكهولطمنفنجاهمهذهـال!دفياقي

عادلطإهأئمظله،إل!ظلى!ليومظلهفيالمةيظل!مأسبعة!وقالط

حضهنهخوجأذأبالمسجدهعلققلبهووجلى،أدلةعبادةفينشا!!هبما!

ووجلى،عليهوافتوقاذلكعلىفاجتمعاأدثهفيتحاباووجلالط،إليهيحوث!

وجمالطهنععبذأتأمواةدعقهووجلىعيغاه،فيفا!طخأليأأدلةذكعو

!لحتىفأخفا!ابصدقةتصذقورجلى،العالمينولمحبكااللةأخمافإنيفقألط

وهسلم.البخعاوي-أخرجطأيمينهتغفقهاشممالةتعلم

طولهوغمالوقفذلكبطولىيمنمعوونلاالمخلصينالمؤهنينمنوفويق

يوماذيماوسولىأقيلىأهتهعلرالثهوسولىبذلكاخبوكماشةألف!مععين

والذيثئم!ىألهةرسعولطفقالىأليوم؟هذاأعلولىط،سغةألف!سينهقدارهكالط

هكقوبة!علاةهنع!يهأخفيكونحتىالمؤهن!عل!يخففإنهبيدهنفسي

المصعند-.فيد!أالإمأمأخرجهالدنياأ-فييعمليهأ

ال!فعفاعة:-د

المعحيحة.والسنةالقرآنفيثابتةالمثعفاعةش!وتها:11

وقوله(بإذنهإلأعندهيشعفخالذيذاهن!:تعألىفقولهالقوآدطوأها

.!فمثععقولطخعثعيتهمنوهماوتضىقنإلا-يشعفعولطولإ!:شمانهجلى

الإؤاو.هعقدالحقو:(1)
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أهتيأ+منالكباثولأهلىيتلك!افمث):قالىى!يررأدثهوسولىأدقداودوأبوالتوهذي

أبيعنالبخاويووىفقد:الجنةفيأناس!دلصجأتوفعفيهـشعفاعته

:)يقدقالىالقياهة؟يومبشفاعقكالغأسولأسعدهنأدلةوسولىياقيلىأنههريوة

كع!رحمنرأيتلما،هظظأولىأحدهذأعنيسعألنيألاهريوةأبأ+يأظننت

خالعتمااللةإلاإلهلاقالىهنالقيامةيوبمبمثعفاعتيالضاس!أسععدالحدشط،على

قل!بهأ.من

المؤمغونىلو!ولابشع!فاعةالناسأسععدأدطالحديثفيالدلإلةلهرجه

دوجاتهممنفتع!الوسولطشعفاكأفتأتيالجضةهسكنهبموهؤلاءالمخلصولط

!فيها.

أحد،منهميبقىلاحتىالغاوهنأهقهعمو!إخوأج!كاعرثعفاعته8

مققوم(يخوفي:قالى"!بررالغبيعنحصينبنعمرالطعنالبخاريووىفقد

الصمفاعةحذيثومنالج!غميينأيسمودطالجغةفيدلخودطمحمدبمثعفامكةالناو

ياليفيقالذسعاجدآلهأخوثم...أومسلمالبخاويأخوجهالذيالطويل

وبيافاقولى،تعنمفعوأشعفع،تعطهلهرسلى،لكيسمعوقلىكم!أوارفععيمد

قالطأولك،ذلكليمم!:تعالىالهةقالىافةإلاة!تإلاقالطفيمنأئذلط

وجبريسائي،يت!ظعولهركبسويأئيوجلاليوصتيأ!!لو،إليكذلكليس!

أول.إلاإله!لقالىهنمنهالاخوجن

...!القوآدقوالععا!دقالأذبياءفطفاقى:النأفية

وا!علماء،يشعفدولطالأنبياءألنعلىيدلطمماالشعوعفيوردلقد:اهل!يلد-

تعالىقالطفقدذطئطوعيهرءيمثعفعوالقرآدطيعثمفعودق،والععالحونيعثعفعودط

عن.وورد(قولألهوؤصيئالو!قلهافينهنإلاالشعفأعيةتغفخلا؟!

فيسمغوأهأذلكتفجتطالصحيحةالأحأدلجطهنمجمومجة!ررافىرسولى

القالية.الفقوات
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339الأخراليؤم:الفامنالفصلى

!ررالنبيعنعنمالنعنحصعنبسندهأجهابنروى:يعنعفعالذي-هن

العش!داءأ.ثمالعلماءئمالأنبياء:ئلاثةاليضأهةيوم،يشفع:قالى

الهةعذابمنيغجيهيمطالناس!علمواالذينالعاهلونهموالعلماء

.الإخوةهنتعالى

فقد.تعالىالثهعضدهكانتسهقدوعلىهؤلإءمنواحدكلويشعفع

منوهنهم-الكنيرةا!مأعةوهم-للفئاميحعفعهنأهتيهننإأ:!كث،قألى

يدخلوأحتىللوجليشفعهنوهنهمللغعمقةيعثعفعمنوهنهمللقبيلةيغنمفع

القومذي.أخوجهالجغةأ-

الضوهذي-اخوجةوهفمو-وبيعةهثلىفيالقيامةيومعنمانفيشفع

دأود.وأبوالضوهذيأخرجط-بيقهاهلمنشعينفيياثعفعوالشهـيد

فيالناوأهلىيحعقطأنوبعدالصرأط،عبووبعدو!فالسعفاعةهذهت!و-أمأ

تعالىاطةةش!جلااهلىيضاشعدصظ،ةن!جلافيالجغةأهلىويصبحالنأو،

ويصلونم!عنأيععوهودطكانوأفيقرلن،وبضاالغاوفيالذينإخوانهملإخراج

الناوعلىصووهمفتحرمعوفقمهنلهم:اخرجعوافيقالىومحجون،

."والتوهذيوهعععلمالبخاويأخوجه-كثيوأأخلقأفيخرجون

:الح!ععاب-!

المحشوفيالوأقفةللخلاثق!عالوسولطةيك!أفعثالثهيقبكأن11-بعد

أبيعنالتومذيووىفقدأعمالهاعلىالخلائقبيحصعابتدألى*ايتفضلى

اكطئسماحتىالقياهةيومعبدقدهاتؤولىألا:قألطثف!النبيعنالإسالميبوؤة

وفيماكتحمبهأينهنمالهثرمحن،!فيمعملهوعنأفغاه،فيمعموهعن

.أأبلاهفيمجعمعمهومكن،أنفقه

الحصعاب:فيالنام!أ!ناف12

نأأبدأييعقلىلالأنهواحدةدرجةعلىليصموأالحسمابفيوالناس!

فيدخل.منهع،تعالى*أباحكيامالقايدنفسهألزممنالجسعابفييتساوى
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!ع-ولاهشفعوأولىشافعأولىوأنا...أ:!ثفقولهالصنةأهأ

.-هاجةوأبنأحمدوالقوهذيوواه

ضعفاعةوالفأنية!ف!الرسولىثمفأعةالأولىنوعينعلىالشمفاعة:أشأ!12

المؤهغين.وصالحىالأنبياءمنغيوه

رخمامحعة.عامةوهيالىسولىشعفاعة:الآولى

لقدوهواعلاءلهإكواهأالسيلامعليهخععائصههنوهي:العاهة-العثعفاعة

.والسلامالورةعليه

عليهمويطولىالخلائقعلىالموقف!ولىيشعتدعندهاوتكيون

!ىللجا،1("خهجإلىولوالموقفهذأمنالخلا!أحدهمويتمنىالوقوفي

!لعتذر،الحساببفصلىليقفضلىاللةعندلهمليشفعواالأنبياءألىالخلاثق

ويتففملىلهم،فيشفعالحلأئقفياثهفيسعفعهمحمدمج!ويتقدم،الجميع

.الحساببفعملىتعالىاللة

هاوهنهاوغيوهمأوهسلمالبخاويوواهاأحاديثذلكفيووفىوقد

ولدسيد"إفما:قالى!الفبيعنسعيدأبيصالتفسيرفيالقوهذيووأه

يوهفذنبيمنومافخو،ولاالحمدلواءوبيديفخو،ولاالقياهةيومآدم

فخو،ول!الأرضىعنهتنشقهنأولطوأنأ،لوأئيتحتإلاسوأهفمنآدم

انت:فيقولونالسلامعليهآدمفي!اتون،فزعاتثلاثال!ناسفيفؤع:قألى

إلىمنهأىهيطتذنبأأذنب!إفيفيقولط:وبك،إلىلغافاشفعابونا

أهلىكلدعوتأني:فيقولى،السلامعليهنوحأأثتواولكنالأوض،

عليهابوأهيمفيأتون،أبواهيمإلىأذهبوألهرلكنفأهلكوا،دعوةالأرض

)هاري!نثالهةرسرلطقالطثمكذبأف"2(ثلاثكذبعتأفي:فيقولى،السعلام

فيقولىالقيامةيومالعودقل!لجصهالوجلىأنقالىأدلةوسولطغنهسعودأبنعضالطبوأنيووى112

.336لم10الؤوائدمجمعانظر-الغاوإلىولواوحنيوبيا

هذأفعلهنالكفاروسالىكبيوها،ؤ1بقيالأصنأمكععرلماأنه:!يالثلاثالكيذباتهذه12

بذلكيودلمفهويغطقونكأنوأإنفاسألوهم"!ذأكبيوهمفحلهقد:قالىأبواهيم؟يابآلهتنا
--
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هوسى،أثقوأولكن!تعالىاولفىينعنبهاخلىضاألاكذبةهنها

عيسىأئتوأولكننفصمأ،!ظأفي:فيقولىالسملامعليهموسىفياتون

ائتواولكناثهدونهنغبئ!تأني:فيقرلىعيسىنيترن،م!لالحيه

فاقعقعها،الجغةباببحلقةقآخذهعهم،فأنطلقفيأتونجنيمحمدأ!

فيقولولط:ويوجبون،لي،فيفتحوقمحمد،فيقالط:هذايبماهنفيقالى:

اوفح:ليفيقالطالفنأءوأور،هناثهفيلهمنيساجدأ،فاخؤموجبما،

المحموالمقامو!ولقرلك،يسصعوتلى.تشفعواشفعتعطسلىك!أر

محمودأ(.هقاهاوبكيبعنكأن!عسى:*أقالطالذي

نألهمأولليظهرمحمدأ،ثمالوبحعلىأولأالخلقسؤألىهنوالحكمة

محسمدثن!.إلاعليهيقدولاالمقامهذا

:والسلامالععلأةعليهللوسولطأنصةالفععقاعات-

هنأحذينافالا!ورمحمدلأهةتكونوكلهاأنوأع،علىالشعفاعةوهذه

هي:وأنواعهاأهقهعر

هسع!موواههاذلكمن.حصعاببغيرالجنةقومبأدخالى.-،الصعفاعة

محمديا:فيقالى،أمتيأ*متيوب(ياالحعثعر!يوبميقولى"!نيأثه؟-سول!-"و!،مجز8

الجغةأبوأبمنالأيمنالبابمنعليهلاحسابمناهتكهنالجنةأتيخلي

.أالأبوابهنذلكمعوىفيماالناسشركاءوهم

عغدلهمفيشمفعالكبائوباقتوافهمالغارأهمقوجبوأقومفي!ئم!ى.شعفاعته

دعوةنبيألكلى!رر:ة!أوسمولطقالط:تالىهويوةابيعنمسل!عسهووى،اثه

يوبملأهتيفعفاعةفىعوقيأسخباتوافيدعؤتهغئبتيكلىفتعجلىهستجابة،

وووىثعيئأأة!ابيشركلاأمتيهنهاتهقاذشعاءإدطنائلةفهي،القياهة

معألىؤوج!و!عهالملكعلىقدملماوأنه،عقائدهمفسمادعلىالحجةإقامةأرادوانماالكذب-

المرضول.ادصواقإياهأ،لغصبهؤوجتيلهقالطولو،اللةفيأختييعني،أختي:قالهذههن
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سبحانهالعالمينوبفإدطونذلك.وأوشعادهبوحيهيعملىفهو،الشميطأنجند

:أصنافثلاثةعلىالحسابفيالناس!جعلى

حصماب.بغيرالجغةيدخلونصنف:الأولىالصغف

)عوضعتىب!كثالهةوسولطقالط:قالىعباسابنعنال!بخاويووىفقيد

معهيمووالغبيالضفو،معهيمووالنبيالأضة،هعهيمرالغبيفاجذالأممعلي

كثيرسوادفإذافنظوت،وحدهيمر،والنبيالخمسةمعهيمروالعبيالعشعيوة،

فإذأفنظرت،الأفقألىأنظوولكنلا:قالط؟أمتيهولاءجبويلىييا:قلت

لاقذاههمالفأسمبعودطوهؤلاء،أمتكهؤلاءجبويلى:قالطكنير،سواد

تسعقوقودطولايكتوودطلاكانوا:قالىولم؟:قلت،ولاعذابعليهم.حسالمجط

.أيتوكلونوبهموعلىيتطيرولطولا

تشديد،ولامنأقعفعةبلايسيوآحسابآيحما!سب!عنف:الثانيالضف

سعيناتهم،عقتعالىالدةيقجاوؤثمعرضأ،أعمالهمعليهمتحرضوانما

كقأبهأوقطقن!فأها:تعالىقالطكمابأئمانهمكتبهميؤتونالذينوهؤلاء

.إ؟"!معئعوورأأهلهألىوتصقلعثيسيوأحسابأئحاسمطفسوفبيمينه

عمرابنعنهؤلاءحسابصووة!عحيحهفيالبخاويلنانقلىوقد

(2)كنفهيضعحتىوبهمنأحدكمأيدنو:!ول!"بحعىة!أوسولطصطقالى

وكذا؟كذأأعملتويقولى،نعمفيقولطوكذا؟كذاأعملت:فيقولطع!يه

لكا!وهاواناالدنيافيعليكسترلمجساإفييقولى:ثمفيقووهنعم،فيقولى

اعمالى(.صحيفةيدطىئماليوم

يقولماوفيهموتدقيقأهناقشةعسيرأحسابأيحماسبون:الثالثوالصنف

الذينوهؤلاء-يالبخااخوجه-غذبإالعذاقينوقصثق،من!راطةوسولط

+8و7قطنشعقا!لا1؟)

لطفه.21)
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فتشع!ديغكعوون،الذينوهم.ظهووهموراءمنبيساو!مكقبهميؤتودط

.يكسبونكانوأبماوجلودهموأرجل!مأيديهمعليهم

الموء:عايهبسبمماأؤلى13

،الصلاةالعمليةتعالىافىحغوقهنالموءعليهيحايشطمأاولتإن

ال!دهاء.العبافىحقوقهنعليهيحاسبهاوأولى

يقولط:!صافيوسولاسمععتقألطهويوةابيعنالترهذيروىفقد

فقدصلحعتفبمان،!ملاتهعملهمنالصاهةيومالعبدبهطش!احيهاأولط)أن

قالىشيءفويضتههنأنتقعولف!إنوخسو،خاهمبطذمعدتون،وأنجحافليح

هنانتقم!هابهافيكفلى؟تطوعهنلدمديهلىانظوواعؤوجلىالرب

ذلكأ.علىعملهسمائويكونثم،الفويفعة

بينيقضىهاأول!،أن:قالى!اللةومعولطأدقوهسلمال!بخأريوووى

الدماءإ.فيالعباد

تعالى:اذيغفوهالإالتيالذنوب14

قعععمين:علىالذنوب

كتركتيعالىأطةحقعلىبالإعقداءالمرتكبةالذنوب:الأولىالقسيم

الذنوبهنالنوعوهذأذلك"،شعابهومأبخلأالحجأداءوعدمكسلأ،الصلاة

ويسعتثئ،الجبالطأمثالطكانتولوفماءإفةاوألاستغفاربال!قوبةت!عالىاذيغفرها

تعالى:لقولهذلك!عوهوالإنصعالنماماتإذاتعالىباللةالشعوكذلكهن

.!يعشاءلمنذلكدولقهالهسلغفيوبهئشزلثأني!غمولااثهان!

بلاك.،دابعلاحيقولهقعلىبالاعتداءالموتكبةالذنوب:أفمانياقسم

يتيجاوؤقدولكعن،المغفوةعدمالذنوهمبهذهفيوالأصلى،ذلكونحوواليسرق

يوض!يلنأنهتعالىأطةأعلمنأوقد،الحقصاحعطأوضاءبعدعنهاتعالىالثه

إل!يغفو!أدناللةعسىذنمبأكيل:!كثفقيالط،قاتلهعنليقجأوزالقتيلى
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متعمدأ(.مؤهنأيققلىالوجلىاومعنربمأيموهمثالوجل

الإسلاهيةالعقيدة

هذهفإدنالدنياقيالمؤمنعليهيعاقبذنجطكلىأدطنذكوأدطبناويجدو

اخوج!الذيالحدشكافيكأبحعورلقولهالقياهة،يوبملهكفاوةتودطالعقوبة

"بحررالوسولىعنالصا!طبنعبأدةعنوالنسمأئيوالتوهذيوهمسلالبخاوي

لهأ.كفارةفهوالدنيافيعليهطت!وعفشيفأذل!منأصألمجسكا)ومق:!ولىوفيه

الأعمالى:!فتسلم-و

الأعمالى:صحفتسلبمم!تيكيف11

ثلاثالقيامةيومالغاس(يعرض!:قالى"يخ!النبيعنهويوةابيعن

الأيديفيالععحفتطيرذلكفعند،وم!أذيرفجدالط.عوضتأدطفاها،عرضات

التوهذي-وواه-بمثعمالهأ.وآخذب!يمينهفآخذ

يذكرهلىذ!اوسولطياقلت:قالتعائصمةعند!أالإماموأخوج

الميؤأدطعنداهأفلا،ثلاثعندأهاعاثمثعةأيا:؟قألطالقيامةيومحبيتةالحبيعث

يعطىأوبيميظسطىأدنمافاهاالكتبتطايوعندواهأيحقلى،أويخفحتى

.الحيديحثأ،؟!..فلابعنعماله

!عنفين:!كلى!طحف!يتسعفمونوالذين12

المؤهغودقوهم-بيمينهمكقب!ميتسلمونالذين:الأولىال!عنيف

يتسملمونهاإنها-سبحانهألةطاعةفيالعموأفنوأالذين.المخلصون،

منأليهآلوأبماس!عداء،الناسعلىيحوضيوفالافوحأبهايطيوواحتى

!نعثإفيكتاييه،أقوأواهاؤئمفيقوذبيمينهكتابئأوتبهن!فأها*أنعيم

ك!ؤا،دانيةقيطوفهأعاليؤجعةفي،وأضيةعيشتيفيو!فحساتيه،فلاقيأقي

الخماليةإ.الآيامفيأشعتضمبمأهنيئأواشعوبوأ

ظ!ووهم،وواءهنبشعمألهيمكتب!ميت!لمونالذين:اليثانيالمعنف

.270لم20القوطييتفمععيرأنظو!؟أ
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حقكتبهميت!علصونإلنأها-تحألىباثهيؤهنونلاالذينالكافوون-وهم

كتابةأوتيماهق!وأما:تعالىقالكاكماالأبديمماالمو!تطويتمغوأبايديهم،يئععقط

عنيأضنىها،القامجعيةإكاشطاجت!يا،يعهجساأددمأولمكتايحهأوتلمليتنييأفيقولىبشمايه

ذوعهاسعلس!ةفيثم،ضفوهاتجحيمثيم،فغئرهخذوه-،سلطعمانيهعنيهلك،هاييه

.(الطظيمباللةيؤهن!لكالطأنه،فاهمفكوهفيوامكأسبعون

!يضلىئبووأ،يدعوفسوفظ!وهوواةكتابئأوقبهنوأها!:تعألىوقألط

.(؟"(سعيوأ

وثذلكظهو؟،وواءمنبشمألةكتأبهياخذأنهالأيضينبينالجمعووجه

ظهو؟.ووأءمنبشماله؟خذهاي،الثانيةالآيةقفسيرفيكثيرأبنقألط

الأدمالى:رؤن-ؤ

شعاملى!كلأموؤنو!و!الوؤدطيجريالكتبوتسلمالحعمابوبعد11

دقيقميؤالنوهو،!مالحا!فمنعملهوما،آثأممنالإنسال!اقتوف!الججع

!ونفعخ:تعألىقالى.كماشعيءككأتقنالذيأفىضنخيخطىء،لاعادلط

هنحبةهثقاذكالط!إلطفعيئآ،نفمعقئظقئمفلاالقياهةصليومالقسطالمواؤين

.!حاسعبينبضاوكفىبياأتيناخزدلب

بعديكودطأنفيغبغيلطجزاء،الوؤدقلأدطا!ساببعدالوؤنكانوانمأ

ب!سمبهأ.الجؤاء!ودطمقاديوهالإظهاووالوؤدنما،الأعمال!لتقويرالمحاشبة

!لالأعمالطهويوؤلنالذيألطالعلماءاغلبعليهالذيإن12

منها:عديدةب!احماديثذلكعلىواسعتدهلواالسجلاف

عنهاطةرضيالأشععويهالكابيعنوالترهذيهسلمأخرجهها

ومعبحالطالميؤالطتملأة!لوالحمدالإيمالنفعطو،الطهوو!يررالدةوسولىقالط:قالط

برهالطوالعمدالةنووةالع!لارهل،والأوضالسمواتبينمأتملآدط!ةوالح!دأذ

.13و12و12ألائصعقافقإ11)
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تفضيومأعاهأسبعينفيهافتهويشعفيرجهغمهنلفلقىالعظيمةالصخعوة

.قوارهاأالمط

الناو:أهلىصفا!تو!عب12

كماالحذابعلي!مليدومدائمتبديلىحالةفي"جلودهمأنالأولى-الصفة

نأوأئصليهمسعونجتبآياينأكفوواالذينإن!الغساء:سووةفيتعالىقمالط

.(العذابليذوقوايخوهاجلودأبذلنأهمجلوذهمتصمختكلما

ندوكفإننأاثمد،عليهمالعذألمجطليكونأجسأههمتضخمالعانية-العمفة

،فعنللألمالمقعوضةالمساحةؤيادةمعطودأيقغايسثالعذابأنالدنيافي

ومسلمالبخاريأخوجط،أصبعهتحرقممنعذأبأافئكليهأيدهئخرق

مسيوةالناوفيالكافو!كتيبين،هما:قالىلجزالنبيعنهريوةأبيعن

الطهويوةأبيعن!عحييحههحعلمواخرجالمسرحللوأكعبأيامثلائة

!ثلاثهعععيوةجلدهوعلظأحد،هثلالكافرضوسأإن:قالىالثهوسولى

اذعنهماأطةوضيعغهالدةرضي!وبنأدثهعبدعنالترمذيوأخوج

والفسوسعخينالفوسعخلسانهلفسخيبالكافون11:قالططراطةوسولط

الغاسأ.يزطؤه

رثعوأبهم:الناوأهلىطعام13

من،وجوههمعلىئكئونالذينالضاوأهلىفيالقولطلكنفصللن

م!هفالناو،فعماثلهموعنالنار،أيمانهموعنالغأو،تحتهمومنالناو،فوقهم

فهمناو،وههادهمفار،ولباسهمنار،وشعوابهمناو،طعاهيهيمالفاو،فينرقى

هقامعوتضربهمالسلاسعل،تثظهمالقطوأن،وسرابيلهسمالغاو،طبقأتبين

بهمتغليدوكاتها،فيويقدطمودطالنار،هضايقفييتلجليجونفهمالحديد،

هنصعببالثبوودعواام!هووالعويلى،بالويلى!ىصهتفونالقدوو،كغليالناو

حديدمنهقاهعولهم،دو!جلاوبطونهنمفيهابهيصهوالحمجوؤوس!مفوق

أكبأدهعم،العطشولمنوتتقطع،أفواه!مهنالصديدفيقفجرجباهيهمبه!م
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ذضجتوكلنمالحوههم،الوجناتمنوتسقط،أحدأقهمالخدودعلىوتسيلى

ذكرفاتدهذا.فيالقولطلكنفععلىلن.غيوها.جلودأالدةبدلهمجلودهم

هنهوترتجفطالنفوبح!،لهخهلحعوضأوعوضهالكثيرالكويسمالقوآدطهنه

وشرأبهم.الناوأهلىطدأمعنفكرةنعطيكأننويدولكنغا،الأفئدة

لصسولطقيالى:قالطالدردا!أبيعنالتومذيووىفقد:طعاههم+أما

العذابمنفيههممافيعدلىالجوغالنالصأهلىعلىأئلقىأذكألجي!:

فيتعالىاذذكرها-أصنافثلاثةيجدونهالذيالطعا!فبماذأفيصعتغيثودط!

الطيعا!.هذا"منصنفآياكلالنأرأهلهن!عغفكل-العظيمأقوآن

إنكمثم!:الوأقعةسووةفيتعالىقالطكما:الزقوبم:الأولىفالععنف

الفطون،هنكافمالئونؤقومهنشعجبرهنلأك!ولنماالمكذبودطالضعالولطأيها

وشعجوة،بطونهمهنهايملؤونوأنما،لقمتينولالقمةيأكلونلاإذدطفهم

فيتشبهثحاوهافيها،تتفوعثمجهغيمقعوفيتنبع!كاشجوةهذهالؤقوم

ثعخوةإنها!:العمافاتسورةفيتعالىقالطكماالشمياطينوؤوس!بعنعاعتهآ

منظوهذأكانوإذا،(السعيأطينوؤوسقكعانةطلغهااتجحيمأصليفيتخوفي

أنحتىبمفعاعتهتعصوويمكنلاطعمهاإدطالنماو؟هذهطعمهوفمائماوها،

ووىكماطعاههمالناسعلىلأفسدتالدفياداوفيقطرتلوهنهاقطوة

الزتوبمهنقطوةالطالو:قالىكأبأطةوسعولىإدطقألطدجماس!ابنعنالتوهذي

يبهونبمنفكيفهعايعثمهمأالدنياأهلعلىلأف!سد!ت.الدنيادأوفيقطرت

طعامهم.

!ليسى:الغاشميةسووةفيتعألىقالىكما:العضويع:الثافيفن!او

وذنجتهووالضويع.(خوعمجنئغنيولائسمنلاضويعهنإلأطعائملهم

و!فيبس!فإذأوطبأكانإذاالسعثيرققويعئ!تسميهبالأرضلاصقشموك

وأفمنيع.الطعاماخبثوهو.قاتلىسعموهوترعاهول!دابةتقوبهلا،الضويع
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نفسعهفبائسعيغدوالناسكلعليلث،أولك!جوالقوآنضياءوالصبر

هوبقهاإ.أوفعقق!ا

حبيبتانمخأكلمتانالنبيقألأ:قالطصيرةأبيعنالبخاويأخوجهوها

،وبحمدهاللةمعبحانالم!يزأن،فيثقيلتالناللسعالطعلىخفيفقانالوحمنالى

الصإ.اثهسبحعان

الأعمالط:وؤنفيالخلقاحوالط13

أصغاف:ثلاثةعلىيكونجونوالخلق

سيئماتهعلىحسناتهورجدتهواؤينهثقلتالذيهو:الأولىف!أ

عيشعمفيف!هوموأؤينهئفلعثهنفافا!:تعالىقالطالجنةأصحابهموهؤلاء

.!يدواصية

حسغاتهعلىسميئاتهووتجطهواؤيغهخفتالذيهو:الئانيالعمنف

ادواكوهاهاويةفئمافموأزينهخفثهنوأما!:تعالىقالطالغارأصحابهموهؤلاء

.(حماهيةفأؤهأهيه

ل!أهموهؤلاءوسميئاتهحسناتهاسقوهمطالذيهوالفالث:ف!ا

فيها،هعهميكونجعوأالطودطمعولطالجغةأهلىإلىينظوولنالذينالأعراف

قالىكماإليها،يؤولواأنهنخونجأافندتهمف!ترتجفالناوأهلىإلىوينظوون

نأالجنةأ!عحاهمتونادوابسميماهمكلايعرفودطوجكالطالأغوافيوعلى!:تعالى

تلقاءأبصاؤهمضيرقعثوإذا،يطمعونم!ويذخلوهالمعليكم!ملائم

أصحيابويبقى.!الظالمينالقومهعتجعفنالاوبناقالواالغاوأ!محالمحب

علىكلامناعندذكوهمهعناسياتيكماأول،"يمتحنهمحتىكذلكالأعواف

الإعراف.

الميؤالط:ح!ضيقة!4

كفتانلهفيالطهوهلى،الميبزانحقيقيةعننتساءلطأدنمنلنابدول!
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هذا؟.عالمنافيإلمألونجةكالموأؤينولسأن

.؟تعالىأطةإلاشكلهيعلملاآخوهيزأنهوأم

القياهة؟.يوبمتعالىاثهعدلطعنتعبيرهوأم

فللميؤان،الوزنوكذلكظا.هرهعلىالميزأدطيفهمالعلماء:!وليقألط

و!وبكيفيته،أعلماذولكن،الصحيحةالأحادشطفيوودكماكفتان

الصحيح.

الوؤن:فيةمك!حلا-5

فهوشيء،بكلعالمتعالىأذالطهعالوؤنفيالحكمةهاقيلىفبمان

الصدودر.تخفيوهاالأعينخاثنةيعلمسبحأنه

هنعنده!مهاعبادهتعالىاذشيفذلكمنالحكمةإنقطنا:

الحجةودة.عليهمينحجةله!ءاقنماهة،سبحانههنهتففملأشوأوخيرهنالجؤاء

البألغة.

:ا!اطعبوو-ح

.الصواطإلىالخلاثقيتجهالأعمالطوزنوبعد

الصوأط:حقيقة11

فالمؤهنولنم!لكالنأس!عليهيموجهنمهضنعلىممدودجسوهو-العمواط

!و:المروووهذا.ا!يفيسمقطونوالأخوونحالهمبحعسبينجون

اككورالووودمعنىهنالمقصودهويكونوحينئذ،ج!غمفيغأثب-إنه

.!قفعضيأخئئمارثكعلىكالقوأليذهاإلا!غو(دن!:تعالىقولهفي

فديها.يسقطوغيرهم،ينجونالمؤهنينلكن

ا!يفالظالمينونيذؤاتقيواالذينئحخيثم!:تعألىتولهذلكعلىويدلى

الكافوينويبقيهنهاالمؤمغينينقذأثهألط0الأيةفيالدلالةوجه.(جنيأ

فيها.
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وهسلمالبخأويوواهالذيالحديعثفيئبتكيعماالأقدامفيهتؤلىزلق-وأذ4

وهي،ؤلقةأي-فنرلةأدحض!:قالىالجسو؟وهاأفهوسولطيا)قيلىوفيه

الحنن-بهة!لايودلمهنفيهيؤلقالذيالمكان

معععندهفيد!أالإهامووىفقد،السيفهنوأحعذ*أهنأدق-ر4أنه

وأحذالمثععوهنأدقج!سو)ولج!مقولي!"أفىوسولىعنعائعشةعن

قالط:عفهافهوضييو!خلاسسعيداييعن!ععلسموأضرت!الصميفأهن

حكملهوهذاأالسيفمنوأحذالمثععرمنق!أالجسوأدط،بلغني

الموفوع.الحدلشمث

ا!واط:%تجياؤ12

سعي!فيهونلاجتياوه،الصوأطإلىالغاس!يتجهالأعمالطوودطوبعد

الحديعففيذلكئبتكماأهتههعالصوأطيجتاؤمنأولطمحمدعلورالخلائق

ر!م!الغبي!نعنهالثهوضيهويوةأبيعنوهسلمالبخاويأخوجهالذي

الرسلىهنيحبىؤهناولىفأكودطجهنمظهوأنيبينالصواطيضوهمب!أثم:قعاله

بامتهإ.

شعفم".وب،تعفم))وبالصراطاجضياؤحينالمؤمنينشععاوويكودط

قالىكمايلتويولارث!عشلايديهبينيسعىونولرهالصراطالمؤمنعتاؤ

وبلايمانهمأيديهمبيننوؤهميحععىوالمؤهنا!طالمؤمنينتوى!يوتم:قعالى

الفوؤذلكفيهاخالدينالأنهاؤتحقهامنتجويجنا!طألي!مئشعوأكم

منومنهم،كالبرقيموهنوهنهمعينكطرفةيموهنفمنهم.!الغظيم

وهنهمالخيلى،كاجاويديميوهنوهنهمكالطير،يموهن.وهنهمكالويح،يمر

ت!الى.دواخلا!عهعملهحسعبكل-الإبلىأي-الوكابكواكبمجرهن

ي!قولىوفيهوالترمذيوهسلمالبخأويأخرج!الذيالحديثفيذلكشطكما

وكاجطوي!وكالطيروكالويحوكالبرقالعينكطرفةالمؤهنولط(فيموز!"الوسولى

.والوكيابأالخيلى
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تؤلقهأسوعانفإنهموهبادئهمأدتهلرسلىتضبهوواالذينالكافوودنأها

أطةوقأناالناو-فيوتلقي!مالصراطخطاطيففقخطفهمالصرأطعلىأوجلهم

.-ذلك

اطةفإدط،المؤهنينبهليخدعوأالإيمالطيظهوودطأ!اكالذينالمنأفقودناما

يضعوأالطومألهم،يضيءصرالصوأط،اجتياؤهمعغديخدعهمتعالى

جهنم،فيفيهووأ،ظلامفيويبقواالغوويذهبحتىالصراطعلىاوجل!م

سعووةفيتعالىيقولىصربيالطبابلغذللثلناتععووالكريمةالآياتولنسصع

وبايمافيايديهمبيهقئوؤ!ميعمعىوالمؤمغالمحتاطؤمنينترى!يوتمالحديد

العظيم،القؤؤذلكفيهاخالدينالأنهاؤتحقامنتحريتجئا!طاليوتمئشعواكم

قيلىنووكم،مننقتيمعقانظروناآ!واللنهينوالمنافقالمحثالمغافقودطيقولقيوم

الرحمةفيهباطنهبالث"لهبمععوليبينهمفضوبنووآ،ف!التجمئعواوواةكماوجوا

فتنئمولكنكمبلى،قالوأهغكمنكنالمئقادونهمالغذالثققيهمنوظاهوة

بالثهوغركمأدأموجماءحتىالأهافيوغرتكمواوتنئموترئفمنمأنفعتعكم

هيالغاؤ،مأواكمكقووأ،الذينمجنولافديةهنكميؤخذلافاليوبمالغووو،

اقصير(.وبنممقمولاكم

الفاو:-ط

وأبوأبها:النأوتا!كود(أ

الحجو::سووةأفيتعالىفقالىأبواب!سلجهغمأنتعالىأذأخبونالقيد

هقسوم!جؤ!هنهمبالمحبلكلىأبوألمحب!سلهاأ!عين،لمومجذهعجهنتموأن!

سمبعجهنمالنيعني..جهنمطبقالمحتكامنيطبقةالأبوابهذههنبابوكل

والسعير،،جهنم:هيالطبقاتوهذه،بابواخوىطبقةكلبين!قات

والحطمة.،والهاوية،والجحيموسقو،،ولظى

هذافاقوأالناودوجماتأصغووهي،جهنمعمقتعوفأدطاودت!إذا

،ان!بولالغبنيعنغؤوالطبندتبسةعنالترهذيأخوجهالذيالحديث
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!فليص!:الحاقةسعووةفيتعالىقالطكما:الغعععلين:أفماكفن!أو

العععائلىالععديدهووالغس!لين(يخصملينهنالاظعأئمولاحميمفناهمااليوئمله

ليفروجهم.النأوأهلىأجسعادهنالصائلى

أنهاالغاوأهلىطعامهيالتيالثلاث!ةالأصغافلهذهالعاهة-والصفة

فيبعثماعةهنعليههيمامعاكلهاالعذأبفييكفيلاإذ،الأكلبهأيغص

بيأفيغ!الحلوقفيتقفأنهاذلكعلىيزادبل،والماهيةوالمغظوالطعم

أذو!عمامأوتجحيئماأنكالألديغاإن!:المزهلىسووةفيتعالىقيالىكماالأكل

.!أليئماوغذأبأغععة

والذين!:يونصولسووةفيتيعالىقالىكنماالحميمفهو:شرأبهمأهماء

.!أليموعذأبحميممنمعوأفيلهمكغووا

هي:أهذأوصفات

ولايتخوغهضديدما!من!ولسقى:تعالىقالطكماصديدهأءانه

.!يسيغهيكاذ

تعالى:قالىكماحوأوتهمنالأمعاءلهمىدقطعالوجو؟يشويحأوإنه

وساءلمحثالسعوافيبصعمقالوخوهيشعويكالمعهلىبمايئغاثوايستغيثوا!وإن

.(اهعاءهمفقطخحميئماما"وشعقوأ!:تعالىوقالط.(فوتققأ

عذابتما:الناوأهلىأخف14

أخفنتصووانيكفيالناوأهلىعذأبعنوأضحةفكوةناخذولكي

ووىكمادمأمكههنهاييغليالثاوهن!رةعلىيقفإنهعذأبأ،الغياوأهلى

و!هوقالطأنهعنهمااذوضيبشعيربنالنعدانعنوالقوهذيوهسعلمالبخاوي

لرجلىالقيأهةيومعذابأالناوأهونأإن:يقولى!ررة!أوسولىضطيخ!

.أدماغههنهمايغليجموتانه!دقأخمع!فيتوضع
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،51عدهنعذابيكونفكيفعذالأ،النارأهلىآخفهذاكمالطفإذأ

بوحمته.يغموناانإليهونضرععذأبهالتهوقانا

مغها:التهإل!إلىلاقالىهنخروفي15

المؤهنينبعض!ينالطالنارفيالعوأطلهؤقهنالنأم!يتهاوىأدطبع!

بمنعفاعةمنهايخوجودقئم،ذنويهمهعيتناشطال!ذابهنقسطأنيع!اعلا

فقد،افىإلاإتهلاقالطمنالثاوفييبقىلاحتىهمعنا،هوكما!رالىلععولى

(يخوفي:قالىر!"اللةوسولطألطعغه.اطةوضيانعم!عقوالتوه!يمسلملصوى

ثسمشععيوة،يؤلتهاالخيرهنقلبهفيوكالطألثهإلاإتهلاقالطهن%نمتوهن

ثمئوة،يؤنماالخيرمنقلبهفيوكالطاللةإلاإتهلاقالىمنالناومنيخرج

ذوةأ+يؤلنها!لبهفيوكالطأللةإل!إتهلاقالطمنالناومنيحوج

الناو:فيالخلود16

أبدوالمنافقودنالكافرونا!يفيبقىالنارهنذكوناهممنخووخوبعد

وفيومائواكفوواالذينإن!:تعالىقألطكماالعذابعنهميصترلا،الأبدين

ئحيفف!لنيهاني!لاخأ!سنوالناسيوالملاثكيةأددةئدنةعليهيمأولظقكفاؤ

.(ئنظوولنهمولااهمثالعن!عنهيم

صاوأإذأ:قألطر!أكالنبيعن!وابنعنوممعملمالبخاو!وووى

الجنةبينيجعلىحتىبالموقيجيءالنالىفيالناروأهلىاجنيةفيالجنةاهلى

،هوتلإالناوأهلىيا،هوتلاالجنةأهلىياهنال!يناديثم،يذبحثموالنار

حؤنهم.أ.ألىحؤنأالنارواهلىفوحهمإلىفوجآالجنةأهلىفيؤداد

!:ي-اهمة

:ة!جلايم!تعو(\

يسترلأنهمجنأالمجنسميوهمنهالستر،تحنياللغةفيدطأ،جص،مادة

ونحو!أ.بالمووجأرض!الاسقتاوجغةالجضةوشتط،صاحبه
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.عبادهمنللععالخينالأخوةفيافهأعدهاالتيالداوهفا:والموأد

الجنة.أهلىدلىنتكلمثمأولأ،فيهاوهاالجغةوصفعلىرنحن.سنتكل!م

و!م!الجنة:12

كبماالرحنعرش!وسعقفهاالسمابعة،السعماءفوقالجغةوهكان:اتن!-

تجفةعنذهاالمغتهىسعذؤةعفذاخرىنؤلةوآه!ولقد:تعالىقيالى

وشها،السابعةالسعماءفوقالمنق!ىسدوةأدطثبعتوقد.(الماوى

وغيوهالبخساويوواهالذيالحديثفيذلكشتفقد،الرحمنعرش

الجنة.دوجاتعلىكلامغاعندبنصهوسياقي

ووىفقد.ابوأبثمانيةللجنةألط!ضاثةوسعولطأخبرنا-أم!أبها:

أبوأب.ثمانيةالجنةفي:قالى!ررالغبيعنسعهلىعنومسلمالبخاوي

الصائمودط.ألايدخلهلاالويالطيسمىبابفييها"

هعاذعناحدالإهامووىفقدألثه"أل!إته!لاالجغةوهفتاح:-مفتاح!

نأشهادةالجنةأهفتاح!وواذوسولىقالط:قعالىعنه*أرضيجبلىبن

افىأ.إلااته!ل

أدنعبادةعنوالترهذيالبخاويى9وكمادوجةهاثةالجنةوفي:-دوجما!

بينكمادرجتينكلبين!ادوجة،هماثةالجغةأفي:قالط!غالةوسولط

الجيغةأنهارتفجوومنهأ،دوجةأعلاهاوالفودوسوالأوض!.السماء

فسلو؟ة!أسالقمفإذأالوحمن،عرشيكولطفوقهماوهنالآربعة،

.أ.سو!برفلا

يطلبهابانالمسطماموالتيوهيالجغطهناؤلىهنهترلةفهيالوشيلةأها

ب!ئي.اللةلوسولى

ممأللةرسولطيا:قلتهويرةأبيعنالترهذيووىوقىأبكا:أتنجماء-

فضةمنلبنة:قالىبغاؤها؟هاالجنةقلغا:المأء،.هن:قألط؟الخلقخلق

وتوأبهأ،والياقوتاللؤلؤوحصأؤهاالأذفر،المسشومجلاطهاب!ذهنولبنة

.الؤعفوان
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لكن،:تعالىفقالىغوفأالجنةفيأنالكويمالقرآنأئبتلقد-ضفهأ:

تحتهـاهنتجويهبغيةغوثفوقهاهنغؤثلهموبهمائقوأالذين

.!الأظو

فيما!فقالطشعفافةبانهااليغرفهذهثع!اثهوسعولىلغاوصفوقد

الغرفأهلىلجواءونالجغةأهلىأإنوالتوهذيوهسلمالبخاويأخرجط

وأالمخعرقهنالأفقفيالغابرالدويالكوكبتقوأءونكماذوتج!ممن

.10.المغربب

فقالىوثماوأأشعجاوأالجغةفيأنتحالىالهةذكووقد:وثماوط-أثعجاوط

أبيعنوهسلمالبخأويوأخوج(وومانونخلىفاكهةفيها!:تعالى

.االجوادالواكبيسيرشمجرةالجنةفي"ان:قالى!النبيعضسعيد

يقطعها!.لاعاممائةالسعويع

:اتأهلى13

يدخلىهنأولطأنهاذوسولطأخبونأوقد:أتيدخلص-أولى

أنتكا؟هنانؤنفيقولطفاستمتحالقياهةيومالجنةبماب)آتي:!ثفقألطالجغة

.-هسيلمأ-أخرجهقبلكلأحدأفتحلاأهرتبك:فيقولىمحمد:فأقولى

كالبدوهنهمالوأحطوجه،أفواجعلىأهته!أذوسولىخلفتدخلىشم

!ثاذوسولىقالى:قالطعنهالدةوضيهوييرةأبيعنهصعلمووىكماالمغير

أضوأتليهايتلاو،ودبلاليلةالقمرصووةعلىصووهمالجنةتلجولىؤهرة11

الحديث.010المععماء.فيدويكوكب

عنالتوهذيووأهلماالجغة!خولطفيالأغنياءيسبقودطالمسلمينو!راء

باوبع!ينالأغغياءقبلىالجنةأمتيفقرأءأي!خلى!رر:اطةوسعولىعنجابو

.-عامأأيخويفأا-

على-وذهمتهتعالىاللةكوممقداوذهلمولكي:أبخةيدنيمن-آخو
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فقيدالجنةيدخلىهنلأخرتعألىافىأعدهماإلىننظرأنعليناالمؤمنينعباده

"إني:زر!ث.ذأوسولطقيالط:قألطعنهاذوضيأدةد!بععنالشيخانووك!

منيخوفيوجلى،الجيفةدخولاالجنةأهلىوآخوهغياخووجأالغأوآخرلأعلم

إلعهفيخيلىفياتيهاالجغةف!ادخلىاذهب:لهوتعألىتباوكاطةفيقولىحبوأاليفاو

له:وتعالىتبأوكأدلةفيقولىملأمى،وجدتهاياوب:فيقولىفيرجعملأىأنها

وبيافيقمولى:هوجعهلأىانهاأ.ليهفيخيلىفياتيهاالجغةفادخلىاذهب

وعخعوةنيأاللهمفلىلكفإلنماالجفةفادخلىأذهب:لهأثةفيقولطملأىوج!دتها

ضحكعل!أذومعولىرأشطلقد:قمالط؟الملكواشطبيأتحمخو:فيقولىأهفالها،

ثالن!أذا!ؤلة"الجنةأه!أدقذاك،يقالطفكالط:قألى،فواجذهبلهتحتى

ربنافيا،منؤلةأعلاهمثالنمابمنفكيف،هنؤلةالجنةآهلىأدقينالهها!ذأ

الجغة.منالفودوسنصعالك

في!يعآهمصغير،وأنماولاكجيرالجغةفيوليمم!:الجنةأهيك-سن

مردآجوفىأالجنةأهلى(يدخلىو!وو!الى،سمنةوثلاثونثلاثهيوأحدةسن

الجنة.صفةفيالتومذيسغةأ-وثلائينثلاثأنجاء!لإن،

ؤقوبمهومحددطعامجهغمفيثالنماإذأ:وشابهمالجفةأهلى"طدام

وأطعأمالجنةفييوجد!لفإنه،الحميم!ومحددوشوابوغسلين،وضريع

النعيمقيإمعأفآالأعينبهوتلذالأنفع!تمثعتهيههاكلىفيهادإنمامحدد،شعوأب

عليهمئطأفئخترودط،وأؤوأخكمأنق!مالجنةأول!خدأ!:تد!الىقالطكما

فيهاوانتمالأعينوتلذالأنفسقتشمتهيههاوفي!اوأكوأبذهبمنبعحافي

.(تعملونكنتمبمأأووئتمو!االتيا!فةوتطكخاللهودط

!إلنوجدوها،اللحومافعتهواوجدوها،!إنالفاك!ةأهلهااشعقهىفإلط

ولحميتخيوونمماوفاثهة!:تعالىقنمالىياثعت!ونهالهمثالطذلكعجواشعهوا

.(يعنمعتهونممأ!ر
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هن!ئعممقون:تعالىقالىبالمصمك،ممزوجمختومفرجيقشرابهمأها

-:تعالىقالىكماالؤنجبيلىأوبالكأفووممؤوفيماءأوهسيك!يختائهمخقوموحيقي

فييأوئسمقؤدط!:وقالط(كافوليأهؤاخهاكأنكيأسمنياثرئونالأبوأؤأن!

يأكلونفهمسعلسبيلا(.ئسمىفيهاؤنجبيلأ"يخئمامزأ!اكانثعيأسأ

بما!نينأوأشوبوأ!كئوالهميقولطتعالىالهةلإنسعادةبكلىورلشعوبوذ

.(الحنماييةا!يامفيأ!فعففتم

هيالتيالأقذأوهنهمتخوجلاولكنهم!دشربودطيأكسلودطالجنةفاهلى

كنيالنبيسعمععتطقالىجمابوعنهسلمووىفقد،والشعوابالطعا!فضلات

يتم!خطون-.ولايتغوطونولايضفلودطولاويشوبودطياكلودطالجغةأهلى:أإنيقول

التسبيحئلهمودطالمممعك،كرشعحووشمحخناء:قألطالطعأم؟بالىفماقالوا

الئفمع!أ.تل!مون!كوالقحميد

والإستبوق)2(،السنددوأ؟!الجنةأهلوثياب:!ا!أ-بس

هنتجويغذدنمجفألث!م!أولظث:تعالىتمالىكما،الذهبفييهاو!لي!م

هنخضوأثيابسأويلتسودطذهبهنأساوؤهنا!يفيحلونالأفهأؤتحتهم

.!الأوأئكعلىفيهأمتيهنينوإستبرقيئعندسي

وغيرها.والحلياللباسولمنيشعقهونهافيهالهمبلىفحسبهذاوليص!

تحسبكلعذاوى،الووودعموفيكلهنالجنةونساء:أبخت-شماء

قسالطكبمالهالاخلاص!أوجفيفهي،غيرهإلىطوفهايمقدولاوتحعثعقهؤوجها

لإصحابأتوابأ"21غربأ"؟،أبكاوأفجدلتا!نإنشائأنسعأنافن!أنا:تحالى

ولآقعبلفمإنص!يطميهنلمإع!رفيقاصرأل!فيهن!:تعالىوقالى!اليمين

+الديباجهنماوق:السندس!1)

الديبأنح!+منغلظما:الاسقبرق12)

.ا!جووإلىالمتحببةوهيعووبجمعالعوب131

.واحدةسنفيكنمنوهنترببجمعالأترابة،41
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الدنياعلىأطلتلوهغهقالموأةألطنعلمألطفحععبغا!الهنأها(جان

ألتهوضيأنصعنوالتوهذيالبخأويووىكما!الهاهنالدنيالأضاءت

إلىأطلدتالجضةاهلىفساءمناهواةأنأولو...قألط!راليغبيعندفه

خيرالخماو-ولغصيفها-يعنيويحتما،بينهماماولملأتبينهماهالأضاءتإلأوضى

فيهاإ.وهأالدنياهن

تعالى:اذوؤية14

يكشفطحينماتعالىة!أإلىالغظرقطعآ:الجغةلذأئذاعظمومن

والسنة.القوآدقفيثمابضةالجغةلأهلىالقياهةيومتعالىأطةورؤية،الحجابحيط

ناصوةيومجئدوجوة!:تعالىقوليذلكفيوودتآيةفأوضحالقرآنأما

.!ناطوةوئماإلى

قالىأطةعبدبنجريوونجيوهما-عنومسلمالبخأويأخرجطفماالحعنةأها

ستعوضولط،إنكم:فقالىالبدوليلةالقموإلىفنظر!ررالنبيعندجلوسأكيغا

.10.وؤيتهفيتضعافودطلاالقموهذأترونكما!رونهوبكمعكلى

للذين!:الآيةهذهتلا!ررالنبيإنقالط!عهيعبعنهسلسموأخرفي

تباوكالهةيقولىالجغةالجنةأهلىدخلىإذا:قألطئم(وؤيياذةالحصعنىاون!مسحأ

الجننةتدخلنأالموجوهغا؟تبيض!الم:فيقولودط؟أزيدكمفعيفأتويدودن:وتعالى

هنإليهمأحبثصيفأاعطوافما،الحجابفيكشمف:قالطالناو؟منوتفضا

وجلى.عؤربهمإلىالنلى

الجشة:أهلىعلىالوضوالناحلالط(5

،بعدهثمقاءلاالذيالمقيم.نعيمهمعلىالجغةأهلىئطمئقممأوإن

القلق،يسعوفلااطمئنانأدوامهاعلى!لطمئنونالس!عادةفييتقلبونوربحعلهم

أبدأ.بعدهسخط!لعليهمرضأهبالنلهمتعالىاللةتطمين

ألنعنهالهةوضيسعيدأبيعنوالتوهذيو!س!مالبخاويأخوجفقد
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:،فيقولونالجنةأهلىيا:الجعغةلأهلىيقولطتعالىاذإن:تالط!ثالةوسولط

لاؤهالنافيقولونوضيتم؟هلى:فيقولط،يديلثبينوالخيرو!عديكوبنالبيك

أعطيكمألا:فيقولى،خلقكهنأحدأتعطلمهاأ!تناوقدوبيانوضى

أحلى:فيقولطذلك؟مقأفيضلىفيءوأيوبيأ:فيقولدرنذلك،هنأفضلى

أبدأ.بحدهعليكمأسخطفلاوضوانيعليهم

أبخق:فيالخلود16

الق!وآنيةالأياتبهصرتجطقيدأهرالجنةفيالجغةأهلىخلودأدط

النبوية.والأحاديث

تجعمابحطوئهمعغذائقؤاللذين!:تعالىقولههنهاالقوآنيةالأياتأهأ

.(أ!يفخالدينالأنهإؤتحت!اهنئخري

الناوفيالخسلودبحثفيذثوناها!مبهنهافنكقفيالنبويةالإحاديثوأها

الناوأهلى،لهسلالإهوتالجنةأهلىياالمغادييناديأثمبعضهافيجاءحيجث

.أهوتلا

الجغةوأهلىأبدأ،باقيأتعالىاثهكانأذأهنا:ييرذالذيوالسؤألى

الجغة؟أهلىوبقاء،أثهبقاءبينالفوقفماأبدأباقون

يا،لذأتههو.بقاءتعالىأطةبيقأءإدط:فنقولطالعمعؤالىهذأعن+ونجيب

هضقوأنهيعني-لغيوهءا!قبفهوالجنةأهلىبقاءأهااليغير،ألىهفتقوصأنه

لهم.ت!عالىأفهبإبقاء.باقونالجنةأهلىأقأوضخوبعباوة-غيوهإلى

الألط؟مخلوقتانواليفاوالجنةهلى17

،الأنمخلرتتالنوالنأوالجنةأدطهوالمسلمينجهووع!ليهالذيأن

ذلكمن.وسعنةقرآنمنذلكعلىالدالةالنصوبىكثوةث!لكفيوحجتهم

هنفغمو؟ألىوسعاوغوا!!للكافوينأ!يهذدثالتيالناؤوأتقرا!:تعالىقوله

.!للمتقينأعذتوالأوضالصعمواتعوض!ارتجئهوبكم
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فيوالأصلىهاضىفعلىوهواعدفبقوليمجرالقوآن:أدنالاستدلالىوجه

وهوالكذهمبكاتعالىإخباوهفيلؤمله!إلأحقيققهاعلىتحملىأنال!قرآدطتعأ!ر

محألى.عليه

الجغةذكيوفالتيوالأحافىيعث،الععحيحةالمعواجأحاديثوهنها

المعغوي.القواتومبلغمج!وع!افيبلضتوقدووصفها،

الم!خالف.ظهورقبلىالإجماعذلكعلىانعقدوقد

:فا!ملأا-لث

منأوتفعماوهومحؤف.مفودها:اللغةفيالإعوأف:الأم!افمدفى11

الأوضول.

الجغةبين*ايضوبهالذيالسووعلىالتيالعئعوفهنابهوالمراد

والناو)؟أ.

والضاو،الجغةبينبسوولمجضوبتعالىاذألط:الأمصأفحضقة12

الجنة،أهلىالمؤمن!بينيحجؤالسوووهذأفعوفاتولهبابلهالسوووهذا

بابمنيدخلودطالنارمنالمؤمنونيحوفيوعضدماالناو،أهلىوالكأفوين

فيووائسههنالمنافقودطوبقيالبابأغلقدخولهمأستكملوافإذأالسعوو،

وفعكوجهلىكفرفيالدنياداوفيكانواكماوالعذ.ابوالظلمةةالحيوة

وحيوةأ2(.

علىهم؟هنالأعرأفاهلىفيالطماءأختلف:الأصافاهلى13

أدطالطبوي"8!وجحههاوأدصجحها(3"تفسيرهفيالقوطبيذكرهااقوالطعمثعوة

القرطبي.تفسيرأنظو!1)

.309لم4كثيرأبنتفسيرانظو121

.23/121القوظبيتفسيرأنظو13)

يظى.بتحقيق452لم12الطبويتفسيرأنظر14)

http://www.al-maktabeh.com



359الأخرالموم:الفاهنالفصلى

إليهذهبالذيوهو،وسعيثاتهمحسناتهماسعقوبتالذين!مالأعوأفأهلى

وغيرهم.ممعععودوأبنعباس!وابنحذيفة

الناو،علىويشرفونالجنةعلىيعثموفولطأخهمالإعوافأ!لىصفاتوهن

نظووأفإذا،ومحما!وفيالنارأهلى!دعوفون،ورنحماطبرنهمالجنةأهل!ىدعوفون

دصأالجنةإلىنظوواوأذاأهلها،هنيجعلهملاأقتعالىاطةفىعراالفاوإلى

الأعوافيوعلىطع!أجح!وبينهما:تعالىقالطسمكأنهأ،منيجعل!مأنأطة

لمعليكم!لائمآدقأجغةأ!محابونادو!بصميماهم،كلأيعرفونوجاذ

وبناقالواالغاليأصحابقلقائأبععاؤهمضوقعثوإذا،يالقعودطع!ويدخلوها

.(الظالمينالقوممعتجعفنالا

لأهلىوخطابهموتأفي!،تبكيتخطابفهوجهنملأهلىخطابهمأمأ

الأعوافيأصحافي!ونادى:تعالىقالط!قدومديحتطمينخطابالجغة

تستكبوون،ثنتمومام!مخعنكمأغنىهاقالوا:بسعيماهميحوفونهعموجالأ

عليكبمخو!لاالجنةادخلوابو!تهأ1،،أذينافملاأقسعضئمالذينأهؤلاء

.(تحرنرنأنتمولا

أهلهصيرأنالكريمةالآيةقليهتيدل!الذي:الأصافأ!لى41.معير

ونادوا!الأيةهذهتلالماالبععويالحمع!فإدطولذلك،الجغةألىالإعرأف

ا!هوا*:قالى!يالقعونوهميدخلوهالمعليكمسعلائمأنالجغةأصحالمجق

لهم.يويدهالكوامةألا!ويهمفيالطمخذلكخعلى

الدفيا:أحوألىعنالأخر"ةأحوألىف!خأ-لى

يومعليهيعنمقملىمماويخرهاوالنارللجنةوردتالتيفاع!وألاإن

هنعوفنأههاعلىتقاس!أدنأيجوؤولاتعألى،أذإلاحقيقتهايعل!ملاالقياهة

بابهنإلاوالسمنيةالكويمالقرآدطفيالواودةالصفاتوهاالدنيا.أحوالط

المؤمنينهفقواءهنوغيرهماوصهيببلالىامناليمصدولط(11
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هعوودفكمابهايؤهنأنالمسلمعلىوالراجط،وألاف!امللحقولطالققويبط

تعالى.أللةألىحقائقهأمعرفةتفوييفى

:الأصبليومالإعطلطضات-7

الأخر.بالجومللإيمالطالعمليةالنتاثجبالثمواتنعني

:السلوكتقويم:ا!راتهذهوأولى

ماعلىفيهايحاسمبهتعالىة!أيدييينوقفتهلهبالنيعتقدالذيفالمؤمن

لهذهطبقأيحبزيهثممبادىءهنبهآهنومجا،عملىهنالدنياه!ذهفيقدم

ذلككلفهولوالخيرنحويغدفعنأو،إلىأوجئةإلىأمؤهييؤولىئمالأعصالط

حياةاستقوأنا!إذا،قوةمنأوقيمأبكلىالسرعنولبتعد،ومالهوولدهنفعمه

هنوخوقهمالأخو،باليوبمالإيمانأدطلوجدناونسائغاوجالنأمنالصفوة

فجعلهممجاهلها،حياتهموجهالذيهو،جفتهفيوأهقهمأذ،عذأب

فيوتقوبوهناجاةصلاةوهبالطالنهاو،فيوجهادوتضحيةوعملىعلمفوسأن

الليلى.

إلىيقدمالأسو؟بنسفلىبنؤيدطلحةأبوالجليلىالصحمابيف!ذا-

اليوتنالوالن!يقولىة!اإنالثهومعولطياله:فيقولطا*ثئم!وسولط

صدقةوأنهاتئرجماءإلمنأهواليأحطاناللهم(ئخنونئمائنعفوأحتى

وهسلم.البظوي-أضرجهأدلةعغدوذخوهابؤهاأوجو

أحبوهوالجميلىبصعتانهعنيتناؤلطلأدططلحةأيودفعالذيإن

ذلكفيتعإلى*أبثوابوإيمانهالأخر،باليوبمإيمانههوأليهأهواله

أليوم.

عندلماطلبأالموتاسقعجالىفيالمنلىلنا!وبالجمامبنضئروهذا-ب

عرضهأجنةالىقوموابدو:يوبمثئم!الوسولطقألىعندهاتعالىالكه

علىحملكها:!أدلةوسولىقالى،!ببخ:السمموأهمتكاوالأوض،قالى
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63؟الأخراليوآ:الفاهنالفمل

أهلهأ،هنأكودطأدطلصجاءإلااللىوسولىياوالهة:لابخ؟قالىخ!بقولك

فجعلى-ج!عبقه-قرنههنتمواتفأخوفيقالى:أهلها،هنفبمانك:قالى

طويلة،لحياةإنهاهذهتموأتيآكلحتىحييعتانالئن:قالطم!ئهنها،ياكلى

.(؟أقتلىحتىقاتلهمم!ئالتمومنمعهكالقهافوهى:قألى

اخيهاعلىوعويلأبكا"جاهليق!افيالدنياهلأتالتيالخنساءب-وهذه

شرفنيالذيطة"الحمدجميعأأولادهاققحينإسلاههافيتقولطصخو

القياهة".يوبمبهميجمعنيوأرجوانبقتلهم

وتظ!و،النفوبىفيفعلهيفعلىكيفالأخوباليوبمالإيمالطإلىأنظو

الأفوأد.تصوفاففيآثاوه

تعالى:التهبعدلىالإيمانتيعميق:ا!واتطىهوثايخة

يدتتنأولهأنهنلهبدلاالدنيافيالعدالةيدمنت!فيالذيفابحوم

فييجدلاالذي.والمظلومالعادلطجؤاءهفيلقىالأخر،اليومفيالإلهيةالعدالة0

جانبهإلىتعالىاذيجد،حقهإلىللوصولىولعينه،أزرهيشعدهنالدنياهذه

مسلمووىفقد،حسناتهإلىفيضيفهاظالمهحسغاهمتكاهنياخذالأخواليومفي

المفلس!؟من)أتدرودط:قالط!الدةوسولىالطعنهالثهرضيهويوةأبيعن

ياقيمنامتيهنالمفلعع!:فقالطهتاع،ولالهلادرهممنفيناالمفلص!قالوا

مالطواكلفذأوقذفهذأثعقموقدوياتيوؤكأة،وصيامبصلاةالقياهةيوم

فنيتفإلطحصعغاته،منوهذاحصعناتهمنهذافيعطيهذا،دمومعفك.هذا

فيطوحثمعليهفطوحطخطأيأهممنأخذعليهمايقضيأدطقبلى.حسعغاته

النارأ.

أشعدهيالضفععيةالطمأنينةهذهثنفسيةطمأنينة:أووأ-تطىهوثالنة

يحياهاالتيالماديةالحياةدؤاقةلأدنما،أ!لإحماجةالمعا!موالإنسأنيكونها

جي.والقلعهالفاخوويمحقيق488لم1الصفوةصفةأنظر11)
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ئماليجتيوعلهم،للحقوقوضياعتآمو،هنفيهاهابكلىالمعا!و،-افيتسان

الحماجةأشعدفيوجعل!اأعصابهأوهققدذلككل،مخلصخفدهنتذذهما

الإيمانهنلهاأجط!ى-البحثبهطألىههمايجد-لنوهو..يويح!ا.ماألى

الأخو.مبو!امب-

فلانحيرهفيهكيليوذباستطاعتكيكنولمشعخص،عليكتآهرهافإذا

المتآمر.هذأسيحايحعبوئأهناكلإلطأهيرهفيالتفكيزئطلىول!،عليهتحقد

ولاتقلقفلاتستعيذهأنبإهكانكيكينولمظيالمحفكسلتكهاو(ذأ

سعيحا!سطوهو،ددةالأهرسعفمبلى-!عاحبهإععمالمحبكايقلفالحقدلأنتحقد-

هنه.حقكلكوياخذالقياهةيومالظالمهذا

وأمعنالصنعهذألكيحقنمافلم،افمسمالطهع"هعووفأصغعتهاوأذا

يضيع،لنمعووفكلأدطتغؤعج،ول!تحقد،ولاتقالقفلاأيذأئك،في

القيأهة.يوملكذخوأ-وسقجده

أدطنجدهغاومنالغاس،الق!قلأكلىالأخربماليومالإيمانولولا

يؤوالإيمالطلأنالمؤهنين،فيوتنذوالملحدينفيتنتمثموالعصبيةالآموأض

والحتمتمد.والحقذوألاضطراقيالقلقهنها!تجتث،القلوبفياليأنيغة
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ص!جاأسصاتجالثر
المتاصليقذأضةالمذأ!بابتضن

فيودع!ةوأقب!عوجودله!ليئ1مة1لهذ11طذأ!بعنلباب91هذفيسععحدث

:نن!عضـهفيعيه!لكلا!1وسيكون،\ذهععرظ

وأ!ه!:الإسلاأفى1!نمثمقةلهذأق1أفىق:؟لإولطىلع!فلا

يةى!ألاو،البهائيةو،ةييع!مسإلا

ية،*.\ويةؤأفىوأفا+

المادطةلاللىنهماكلظفقحدلمحثطفلن

وأهـلأ:ة1!عاصأقأطية1لوفحيةب!1المذ:الثافيأدفععل

كية.المثميوو،لقومية1و،أطسوفيةحر
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+!فيو!أ.سى

لإدمفلامإذنةققث!ذملاؤالقذأضةالمزقي

لإشصاعيتةا

جعفوبنأسماعيلىإلىنسبةالاسمبهذاالإسمامجليةسي:أسماؤط

عشعويةللإثغاخعلافأ،الصادقجحفربعدإليهالإهأهةسعاقوألأنهمالصال!ق،

الكأظم.هوسىألىساقوهاالذين

وهوجعفر-بنأسماعيلىلأن!السمئيئة"اسمأيضأعليهمويطلق

المستووون.الأئمةبعدهيبدأثم،عندهم!وإهامآضرهو-السابعالإهأم

وبأطنأ،ظأهرأللقوآدطأدنيقولونلأنهم!التا!نة"أسمعليهم!لطلق

لاولأخهم،الأئمةأل!يعلمهفلأالباطنواها،العوامفيعلمهالظاهرأهما

محمد".آلهإلهنا8م!وقألاتعالىاذفيعقاثدهمهنأتباتهيمئغئمون

كعربمةالتاويخ!في!بغيرفوأاسموهر!ال!قواهطة"أسمعليهمويطلق

فى-عأ!م.أحد"قوهط!إلىنصمبةهذاهةإ؟حيةثووية

الإبحيية،آواءةتبنواالذيهزفىكالىنسبة!المؤدكية!اسمعليهمويطلق

الفلاسفة،منأه!جهنأخذوهلما!الفعليمئة!اسمخوأسانفيعليهمويطلق

به.يظهرونالذيالملتويللحعلوكوافلجدة

الدالمهنهقععدفىةهغاطقفييضوأجدولنالإسماسيليون:هوطنالم

فيأخوىجماعةهنهموتوجد،كثيرةجماعةالهغدفيهضفيوجد،الإسلاهي
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ؤعيمهمجفمألطبنقلىفكرواأنهمحتى،سوويةوفيؤفجباو،وفي،ايوان

ذلكهنيمنعولمفيها،ليدفنسوويةفيأ)العفعلمئة((بلدةإلى"أغاخالط"الديني

.انذاكالسوويالشدبعليهاصممالتيالعشديدةالمعارضةالا

الاماقة-ألط-الإماميةسائريعققدكما-الإسماعيليةيعضقد:ضمائده!م

عنمعصومالإماتموأدنبالشووى،لا،الإهامعلىبالغصتتم-الخلافةأي

عندالكئنالعقلىيقابلىوهو،الكمالإتب!مهاثو!صفوهووالعمغايز،الكبأيمو

الفلاسفة.

إسطعيلىأبنهإلىالععادقجدفرمنأنتقلتقدالإمامةأدط-!لعتقدون

لمالصادقجعفوأدنما:عندهمالانققالىهذأوأهاراتجحفر،أولادسائودون

علىيقؤوجلماللةوسولطألط!كعليها،يتسوولمإسعماعيلىامعلىيتزوج

فاطمة.علىقيوجلمعلئأألطوكما،خديجة

:أالقاليالشكلىفي!ينهو!ك

جعفوأبيههعبالاتفاق-موتهأظهر!إنمايمت،لمإسسماعيلى-!إن

العألم.انحاءفيالدعاةليبثاخقفىثم،العباسعيينالخلفايمنتقئة-الصادق

سويوعلىاقبلى-صذموآمحمدوكالن.محمد-أخماهأن:هوتهعدموأطوة

فوبهإسماعيلىوجهعنالغطأءفكعفعف،همهفؤسذ!ءاسمماعيلى،"إسمأعيلى

وهيثانيةاولوةوهناك.أخيعأش...اخيعاش!:فصاحالعينينهفتوخ

الغاسق،عليهوأشعهذهوقيمحضوكتبإسماعيلىموفأعلينلماجعفوأألط

يكنولم،المنووةالمدينةعلى-العباسيالخليفةالمنصور-جعفوأبيعاهلىومغهم

ولما،عليهالإشعهأدلهرل!،الناسهناحدبموتالمحاضوكتابةالناسع!ادةفن

بذلك،أبأهيخبوأوسلىبموتهوشعكإسماعيلىبتحوكالمغصووجعفوأبوشعو

المنووة.المديغةعلىأ!يرهشعهادةوعليهالوفاةبمحضوالععادقجعفوإليهفبعث

"،م!ئاقجىإهامهنعصريخوالطيجوؤللأأنهالإسمالجية-ويعتقد

هسقووأ+أوكانظاهوأ
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الإسلا!كنالمنئععقةالهدامةالفرق:الأرلىالفصلى

المرضىأ)بهوجمب!ثطإثطملىبن+أ

أأ!تن،بىرلجفب"ئبىلجئأهمضص"2

8

ام!!1؟و!ببىكنماىفما2-أءلخسينسص

أا!تأدمأبرب!وكطك!أليمايعليئ-2

،.ص!"ص-

،ر!ظنأ1برب!وبىيهط!-قى-5

سضجمس،!
أالصطفىق!أ!ببقي!ىمهجضبمنماغص6ء

رمجءص.*-ىصو

،ص!!لا1!بب!!ؤعج!ةئييس!لأ

سضأ،.*،!ص
السضهـط،؟.ب!ومروجمطبمطقي+8

،!تأأبىب!و!مىأبنبن،مجئفي9

المحقى،1بىط!و.أ+لجئبمنمجف

أاففبمث،!بوكيفكئماأ!صصص.عصه-أأ
"ت

يل!+صص

صص7ي-صأءجير.نب!جم+12

همصفىلنصصيلقالهضاف،ا!ة11

،ش!صر!اضإلا1فىفةلبه!با

367

محمك،نا!حووة

المخارهـيئ،ألهرفةبىتجأأفصيا!!

ججقر،نإنتن!أءمح!بلى!

لإمظمجل!،ا1!رف!لبهاقسعبي!فوصا

!يئمجمكبن

ل!ضير+!ه،ا)نرك!يهضب!صأك!

أولمجصصصصين

"ليي!ى!د،

مجننصض1لاأه!رجمنن1

7،!)!صسص:ا سمين)ء!صهير!م
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وأستعملوأ،الفلاسفةبكلامكلاه!مخلطوا.-والإسماعيلية

قدوةهمالأفبياءإلطقالوا:عندماالأنبياءعلىالفلاسفةوفضلوأهصطلحاتهم

الأخياو.للمعفوةفإنهمالفلاسفةأما،الناسهنللحوأم

!لتعالىاطةذاتبأنطدو!ؤيو،تعالىالثهعنالصفالمح!كاينفون-وهم

عالم،أنهعنهقيلىللعالمالعلموهبلماأذأدط:فيقولودط،صفاتبهأتقوم

وهكذأ...قادو.أنهعنهقيلىللعالمالقليوةوهبولما

ويسأخذون،الدجمادعنالحرعية.التكاليفبإسقاطيقولودط-وهعم

عيعنقهيلعبادهتعالىأطةذكرهاالتيالجنةأنويعتقدون،المطلقةبألإباحفة

شعويعة،النساسقيسميهاالتيبألقيوثسالتق!يدفهيالناؤالدنيا،أهافيالمقذأت

الأعواضيىأستحلالىمن،اباحيةعيحعةبينهمفيمايعيمثمونفإنهمولذللث

بها.يأخذولطالتيالئقئةإلاذلكاظهاوهنيمنعهمولا،ذلكو!جروالخمولي

علىالنظوية-العلوممنمجلمأيبنتائجالإيمانهنتمنعهم-وعقيدتهم

أئمتهم.منالنقائجهذهعلىالموافقةوودتإذاإلا-الأقلى

واما،العوأميدوكههافالظاهووبأطنآ،ظأهرأللقرآدب-بأدط-!لعتقدون

الأئمة+عنتفشيربميصدومافهو-تعالىأدذهوأدوهو-البياطن

البماطنة:تفسيوأتهموهن

ئقمالمبها:الموادإن(ضذؤكلكتعثعوخالم!تعمالىقولهفيقولهم!ة

القائم:يعنيا!عطلاخ!الإسعماعيليةعندوالأسعأمق،الأمعاسقمحمديالك

الباطن.بأهبر

بها:الموادإدطالثمافي(منقعثعآآتيغالثولقذ!تعالىقوليفيوقولهم*

للإسعماعيلية.السبعةالأئمةوهمأئمؤ،سبعةمحمديأذريتلثفيجعلناولقد

بهاالمرادأدط(ألهةوخ!ابتغا!الأئئميفودنوما!تعالىقولهفيوقولهم*

.بعدهمنالإئمةلإوضاءأوالرسعولىلإوضاءكاشطماالمقبولة+العمدقةأن
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واهنهابخيرنالتئئميمهاأوآيههننغسعخ!ما!تعالىقولهفيءوقولهم

وأعلافهأذآياكئطهيمالذينالأئمةهنأهائمينقوضقهابها:المرأدإن(هفي!ا

هنه.أفضلىأوفعضلهفيهثلههقأقه!ئقيمأل!وقوافهديغهوأوكالط

الحوكأتتلكمنهافالظاهووباطنأ،ظاهوأل!مشويعةاأن-و!عققدون

البماطن،هوهنهاالمقصودو(نماالعثمارع،منهقمعوفىةليعستوهيوالطقوبى،

الظاهوة،الأفعالطيتوكأنعليهالبا!ة"فلاالمقاصذالشعخضقحققف!ذأ

الباطنأهأذلك،وفحووشجوفىوكوعهنالحوكات:الصلأةهنفالظاهر

عنالإمساكهو:العموممنواليظاهر،الإمامنحوالقلباتجاهف!و:المقصوبر

وهكذأ.،الدصةأسراوأفشماءعدمو!فالباطنأما،والشموابالطعام

إلىيتطلعودطالذينالنفوسضعفاءعندوارتياحأهوىيصمادفطوهذا

الديغية.الواجباتهن-القفلت

تبهم:أفو

أربعمواتب،سعبحألىالإسمماعيليةإلىالمنتسبينالإسماعيليونمئ!قئ

وهي:سريةهنهاهراتعب

الكمالإهمتط.بسسائرالمتص!الكليألدقليقابلىوهو،الإهام:الاولى0

بينواسطة!لكودط،الإهامهقويلاؤموهوالإبوأب،ب!ا!ط:الثانية

شعيعقه.وبينالإمام

الحخة.:-الفالثة

.البيلاغداعي:الرابعة

وهي:ظاهرةئلاثوتتلوط

لأن،المنطقةفيالدعوةيوأسالذيوهو،الدعاةداعي:الخماهصة

يرأس!-هنطقةأي-جزيوة12ألىآالعاقعنعموأالإسمامجليين

.الدعاةداعيف!يهابخزيرةكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


573

لسعادسةا

بعةلساا

الإسلاهيةالعقيدة

نقيعأ.ثلاثودطدعاةداعيلكلىأذ،الغقيب:

منهمعشموإثنا،الدعاةهن24نقيبلكلىإذالسدمحاة،:

!ؤلاءوعملىمحجوبولن،هنهمعشووأئغاظأهوون،

الفوقمنالعلماء-حلقاتفيالاندساس!المحجوبين

ويثنعكثوأويحوجوهمليصمالوهم،هجالمععهموحضوو-الأضرى

إلىالقلاهيذهؤلاءجذبيسهلىوعندئذبهم،تلاهيذهم

الإسماعيلي.الدين

أ!طش!ط

نعثعأتها:

"البعموة:كتابههن13الععفحةفيالخألصههديهحمديذكر

إلىوالداهفدفعاههـمولود1166عأمولدأنهالمفميخية"شعافةتستاصلى

تم،ألايصريةالووسيةللكغيسةتابعآاندونيسيافيقع!ميسآفغشماالوهبنةسلك

إلىفسافو،المسلمينعقايمدإفسادههمةالحاقدةالصليبيةإليهاوكلت

ايهأمتما-الأحيسائيأحمدالعنعيخباسموتصممى،المممعلمينبنرفيوتزيا،أيؤأدط

الحقيقةإلنيقولىوأخذفيهأ-لهذسبلاأنهمعألاحساء،منأنهللناس!

قجليآتجلتثمضعيفآ،أي!لجتهحمدكأ!ررقبلىالأنبياءفيتجلتالمحمدية

الأئمةفيأقوىتجليآتجلتثم،والسملامالععلاةعليههحمدفيأقوى

ثم،عامالفؤهاتاخقضتثم-عشويةالائفىالشيعةاثمةعشعيو-الإثني

بقويهفأخذهو-فيهاي-الإحساثيأحمدالشخفيباهوةقويةتجفت

فرقةفكون،حولىفالتفوا،عخموييةالاثناالمنعيعةمنوالجهالطالبصعطاءبعضق

"الصعثجنة!.نوقةهيسظضةدينية

المولودالرثعتى!"كاظميصممىوجلىالأحسائيأحمدبالحعيخالتقىثم

قربفقدوانه،بالمهيدييعشعووأخذ،فكعوهوح!ملىعليههـفتتلمذ120ـهسنة
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أح!علىتغطبقبصفاقييعيغهوجعلى،تلاميذهبينالأدطهيوجودوأنه،ظ!ووه

زوندي-لمحمد3.صالأنوارهطالعفيذكجماءكحا-ويقولىتلاهيذه

لهفهيفوا،قولتقعدظهورههيعاذوأدط،القؤمهؤلاءبينيعييضالمومجود!إن

بعذإلاج!ائه!كميظهوولاجماته،ترؤأحتىأنفسعكموطفووا،الطريق

ولاطقبه،علىتقوهواالطفعواقيبعدفعليكمال!عألسم،هذاأفارقان

تيووه".حتىواحدةلحظةتععتوجوا

عامالمولودمحمده"علي"ميوؤاهذاالوشقىتلاميذبينهنوكان

"ميرؤاعلىتغطبقللمهديالوشمتىيذثوهاالتيالصفاتهـوكاشت1235

ألطعليهوأدطالمغتظر،المهديأنهالرشمقىإليهفاوحىهذا،محمد!علي

.-الرثعتىوفاةأي-وفأتهبعدنفسهإلىوددعوهمالناسألىيظهر

هحمد"علي)ميرؤأاعلنحقىمدةإلااليوفعتىوفاةعليىتمضىولم

هووالبالمجيطالمغقظو-الإمأمإلىالبالثأنه1260عامشيرأؤفيلل!ام!

أنهأدعىأدطيلبثلمثم-ضعيعتهوبينالغأئعبالمهديبينالوأسعطةالوجلى

أدطي!لبثلمثم،فيهحلىقدالغاشبالمهديووحلأن،الميهدينفسههو

فيه،الألهووحصحلوليماطويقعنالوبوبيةادعاءإلىتعدإهائم،.النبوةأدعى

.1265سنةالاعدأمحكمفيهونفذبكفوه،العلماءفحكم

بعيض""الباببلجعمىأ!عبحوالذي-هيحمدعليطيوؤاحولطالتف

الذي""البيانكقابالبافيلهيمووضع"التايئة"فوقةفكونواوالبحعطاءطلا!جلا

ألطكحاهحمد،هنأف!ضلى"إنييقولطفهوالقوآلط،هنأففملىأنهيدعي

الأبوابباب"هفتاحكتابطيجماءفقدمحمد،قوآنمنافضلىقوآني

قالط"وإذا:إلبابقولط25،137صخمالطهمفديهحيمدميوؤاللدكقور

البمثموبعجزاقولطفأنا،القوآدطسعوومنبسووةالإتيالطعنالبشعوبعجؤمحمد

قوآني".حووفهنبحوفالإتيانعن
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فيقولط:ولإحكاههالكوبمللقرآنناممخول!البيان"كتأبهأنيدعيو!و

وأقوأوهفاتلوه،البيانكتابيفهاكم،القرآدنغيوبعذهيخففلمنبيكم!إن

إبانوفي.!الفرقانلأحكامنأسعخةواحكافه،القوآنمنعبارةأفصختجدوه

"كينأوأسمهوجلأالقيصويةبووسياالممث!ةالصليبيةأومعلتاليبابحياة

والتدينالإسلامفاظهر،ايوالنفيقغصليتهافيهترجمأليحملىدالكووكى"

1233دنةالمولودعلي"حسينب!"الميوؤاواتصلى.عيسىبالشعيخوتسمى

تلاميذمنوكانايحعص""الميوؤاوباخيه،"ذا!بهاءببعدفيماغرفوالذي

البأب،ألىالمالقبواسطتهمأويوسلىالإموالط،عليهمائغدقوأخذ،الباب

في!الووسيةالقنمعليةأنحتىالكواليمم!،ووايهنالعملىخطةلهم!دوسيم

حبلىمنلإنقاذهبالإعدامالبابعلىخيهمعغدهارسميأتدخلت!ران

للعفوالروسيالقدخلىوصعولىقبلىالإعدامفيهنفذقدكالنولكنهالمصمنقة،

إلىبعدهمنالإمريجحلىأدطموتهقبلىلالبابالووسيةالسفاوةوأوضط.عغه

بعدههنجماعتهعلىالبابفاسقخلفيحعص،والميوؤا،حسينالميوؤا

يحى،عنوكيلأحسينالميوؤأأخاهوعينأؤلط!!صبحبسوسماهيىال!مرزأ

يحعص،اخفياءفيحعععينفبالغبصمموء،ئسغععقلئلاوأخفأئهججبهواموه

الأخوين،بينالطائفةعلىالصعلطةعلىنؤاعفوقع،دونهبالإمرواستبد

يوافقهالعراقطويقعنإلي!افخوفيعكا،إلىحسينالميرؤأةلو!للافغفت

الجرؤافاستقلى،قبرصإلىيحمصالميرؤاونفتووس!،فوممان!لعحراسقه

هنويغقيهأأ"البإبيةالديأنةيغفحواخذ،((ةطأ!بهاءبوتحعمىبالأهر،حسين

إلىظهرالذيالموجموذانهفادعىالؤهن،هعلتتلاءمويطووها،الخرافات

فيبهوعدتمالذيالموعوبصاتىقدالقوآدطهلآيا"قلىيقولىحيعثالوجوي،

الووخجاءقدقوما!ي"قلىفقالىالمصعيحانهأدعىأنيلبيثلمثم"الكتاب

.اقبلىهنقالطمالئتمأخوىهوة

ألاالآنوجودلهليس!تعالىأطةوانالألوهيةأدعىأدطيلبثلسمكأ
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الأبصأو،بنوره!ولفلاوجههعلىبوقعأبوضعههذأويؤكدالبهاء،في

ثعطوهنيناديكمأنهالأسماء،هالكنعداءاسمعوأالإنعفعاء،هلأ!يايقولىو!ف

ألعليمالمقعاليالمقسعخيوالمتكبرالمقتدرهوإلاألهلاأنهالإعظمسجنه

العمالمين!.علىالمقتدوهوأل!إله!لافه،الحكيم

فلسطينفيياليهودتجمعألىيدعوجعكعكافيأقاهمتهوخلالق

هذامنالوصالبؤلالطوشوب،القديمبانوارالكليمفاؤفيهيو!"هذا!لقرلط

هطلعحولطيطوفالطووأدطالحقتالثهقلالبحور،سجرتبهالذيالقدح

يومهذاابناءالغوووياوتعالواهلموا:السملكوتهنيناديوالووحالظيهوو،

هوهأوظهرالوعدأتىقدالصهيودنوصأح،للقائهفعوقأأفهكومسوع

السمحبوب".العؤيؤالمتدألياللىألوأحفيالمكتوب

هنه-طلعتالذيالبهاء"!عبذابنهالبهائيةالطاثفةعلىالنهائوخلف

فبذلهأ،العربيةالبلادلدخولطالمساعداتبعف!الانكليو-بلبهائيةكوئيعم!

هنهمنوحئمافاوسدوجةمنالبويطايخةالعضويةوساملذللثفاستحقل!م،

سنةالبريطافيةالسفارةفيوسميحفلىفيالوسعائملهوفذمبويطانيا،ملك

،192.

أفغديشموتيوفاةوبعد"وبانيافندي"شوقيالبهاء""عبذخلفثم

صهيعونيأوانتخبإسوأئيلىفيالبهاثييةللطاثفيةالأعلىالمجلس!اجتمع

فيالبهائيةالطائفةلأفوأدووحيأوئيسأليكون!!سعودط"أسعمهأهريكيأ

بيينالكاهلىالتلاؤملترىنعنعاتهافيالقولطلكبعععطنا!إنما.العألم

.الإسلامعلىوالقآموالهداهةالحوكعاف

عقائدهم:

هظاهرمنهظهوهوالوجوفىهذأوأدط،الوجوب!بوحدةالبهائية-يدتقد

الإوضن،فييأدلىمظاهوهنهظيهوحياتهفيالإهائمأووالنبي،تعالىأدثه
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هوأجهةفيعودأواصلبهمشمكيمة،الناس!أقوىأنالبويطانيونوجد

لاشطفقدالمعمعلمون،همالهنديةالقاوةعنبالجلاءوهطالبتهمالبريطانيين

فيالمسلمينقناةتلنولموسعالموا،فعممايووا،الدياناتباقيقناةللبويطانييين

اثهلمجغلىولسن!تزمخرآلهيةصيحةمنهمواحدكلضميرفيلان،باكيستالط

بلممعالكاالصدور!مفحاهمسكاعلىكتبتوكلماقي!شعبيلأائؤهنينعلىليلكايخوين

الععخووتلكبإؤالةففكووافصعلسمأعلىلكالهيروبيةألاتقولىه!-اللةومعولى

"غلامبيصعمىوجلىإلىفلجاوأ،إليهمالهندانقيأدطريقتنعتوضالتي

الجهاد،تحويمدعوةبتبنيواقنعوه1835شةقماديالطمدينةفيالمولودأحمد!

هذهلنشعووسعدتالهند،فيبقاةهابريطانياضمنعت،دعوقيفينجحهاأذاحتى

إلىالناسيدعوفخوجأ!د،لغلامالفكوةوواقت،العالمأنحنماءفيالدعوة

الهندانحايهنالفتاوىوصدوت،عليهفأنكروهايعرفونها،لاعقيدة

عامفيكتابأووخطبويطانيأ،هنبدعمدعوقيفياستمرولكنه،بتكفيره

إلى!لدعوهم،عقيدتهفيهلهميعثرحالهغدعلماءالىم1896=ـه1344

وتآييده.بهالإيمان

عقيدتها:

الهفد:علماءالىوجههالذيالكقابهذافيجاءهاوخلاصة

لهكتاهمبلاالقرآدطوكقابهسوأه،لهدينلاالإسلامدينهأحمدغلام-أن،

القرآلط،عندهالتشعويعوهصافىو،سواه!لنبيلامحمد!ووونبيهمعواه،

ألاكتابول!،الإمعلامالالنادين!لاف!يهيقولطفهووألاجماع،والسعنة

إشمهدوا،النبيينخاتممحمدالالنانبيولا،العلاماذثتاب،اليفرقان

الحقمغبعأدثهوسعوليمااقوالطونتبحالقرآدن،الكهبكتابنتمعععكأنغا

ولاعليهانؤيدلا،الؤمانبذلكالاجماععليهان!عقدهاونقبلى،والعرفالن

القمفعويسع.اصولطهنكاصلىالقياس!يغفلىنرأهو!ناننقع!!

وهو-بمحمد!وو،ئختملمالغبوةوأدطمح!مدث!،بعذينقطعلمالوحي2-ان
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"واخبونييقيولىفهوسيكولطبما!نحبو8الوحيعليهيترلط-د!أغلامأي

بععبغةوصبغني،علمهسعابقفيعليههؤمجغهومماباكفر-ت!عالىأذاي-

علىوبناءالمعجوبين((هنوأخوجني،ويحملمهالسلامةطويقوهدافي،حبه

فهو،غيرهأحديعوفهالابحلوم-يؤعمكما-د!أغلامتفوبىفقدذلك

صالحه،ووؤياصادتةبكشعو!ة!لابفضليتفودئحط"وقدذلكعنيقولط

هذاعليهينؤلىومانالهغة"ىولحوم،إلهاميةوكلمالمجط،آلهيةومكالماقي

يحملىلأنهإلاالخصأثعرربهذهيخصولا،العلمبهذأيؤودولا،الوحي

أخئماالانسالطبهاويصبح،ال!عملا!ويسوذالخيزبهايعمإصلاحيةوسالة

!إفي:لهقالىتعالىالذأنيؤعمفهومحاوبأ،خععتمالاألانسالطلأخيهمحئأ

هسقخلفكوإفيإهامآ،للناس!جاعفكوإفي،مفسدينقومسإلىهرسفك

جاءكما-ئحعالقاديافيةهناومن،((الأولينفيسمنتيجرتكماإكرأمأ،

"ومماللقاديانيينالثانيالخليفة،الدينبشيرلميوؤاالنبوةحقجقةكتابفي

بعدمفتوجآيؤالىلاالنبوةبابأنالنهاورأبعةفيكالشممع!وأضحهو

."عالشي

عيسىأند!اغلامويقولط--المومجود،المسيحهوأنهد!أغلام3-لهسلذعي

إنه"بووؤا"بقولهيقعمدولدلمهبووؤأ،إلايعودولنهافقدالسلامعليه

فهو-الأروأحبتناسخالمحروفي-وهوجمممدهصرآخوجصعدفيووحهتبرؤ

ولقيالدتيأ،هذهمنووفعممافقدأدلةنبيعيسىأدط"وأخبوفي:يقولط

ووافاه،وأمسكهالموتجطعليهقضىبلى،الواجعينهنكانوما،الأموأف

سبحانه:وقال!،كال!ممابقينبروؤآإلاينؤلىأدطلهكالط!ف،وأدوكهالأجلى

كالعععوهوالذيالحقالؤمجدهووهذاابروؤ،جللىيف،وهأشطأطط

سمنةجوهمقوكذلك،الجاهلينآلعيمتةتخصولاتؤهوبمافا!عدعالموهوؤ،

طويقعسلىمويمبنعيعىوبي!وجسعلني!لقولطالمتقدهين"فيالدة

الووحكانية!.البووؤأت
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عنيحئوهق!حجأخلأقيةصفأهمقباسكمالههوأنماالمنزلةهذهألىوأوتقاؤه

التيالصفاتاستكملىفمنغيوه،دودطالحقيقةألىويصلى،الوأقحيالإهو

صحل!ذا،وأالدعوةبمظهوللتظأهووأهل،أحقو!فالنبيئأستكملها

بعدالأوض!فيالثههظاهومنم!وأيكونأدطبعدههنوللبهاءللباب

الفبيه

والجنةوالعسأبالحشعيرمنيتبعهبسماولابالبدثييؤهغودن!ل-انهم

والفالي.

وهي:شمهوآعشوتسعةعندهمم-العفعتة

العظمة،شعهو-4،الجمالطشعهو-3،الجلالطشهو-2شعهر،-1

الكمالط،و!عث-8،الكلماهمسأشمهو-7،الوحمةشعهر-6،النووفميهر-5

شيسيو-21،المشميئةفعهصو-11،العزةفعهر-01،الأسعماءشهر-!

-16،المسعائلىو!ذ-15،القولىشعهر-41،القدوةثعهو-13،ا.لعلم

.العلاءو!عك-91"،الملكثعيهو-81،السلطانو!مش-71،العنرفو!عش

الغلاء-ئعهووهو-شمهووهمهنالتاسعععثعوالخعدويصومولط-وهم

ال!يووؤ.عيدالعيد-يومآخوهاويكودط

والزوالى،البكور،فيأليوبم،فيمراتثلاتعندهم-والصلاة

هدينةنحوفيهايتوجهودطبوضويركدإتتمععخمرةكلفييععلودن،والآصالط

عغدهمليمعولاذ-فوأفىىصلات!مويؤفىودط.ءا!بلاجنمالطيدفنحيثعكا

!.-.الميتعلىالصلاةفيإل!جمامكةصلاة

ترلطالتيالداوإلىأوعكافيالبهابقبوإلىيكونعغدهم-والحج

محدد.وقعتعندهمللحجوليمع!،ا!يفإقامتهخلالطالمحواقفيالبهائب!ها

الديانةدخلتباموأةكبيوأتاثوأتأثوتأحكاههافإنللمواةبالنسبة-أهمأ

تاج!"وؤينبسميت،القؤوينيصمالحالملاالحاجبنتفاطمةهيالبابية
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الفؤاد(وفوخالعين"قوةبالرشمقىكأظمولقبهأ،الذهبيالعثععوذأتأي

هؤتموللبابيينحضوبتالبهاء،حععمي!للميوؤاعشيقةمستهتوةاهوأةكانت

تائيرلهاوكان،،أحكامهنالنساءأوضاعفيهوعوصكا1261سنة"بدشعت"

وتعددالبهأئية،عظالموأةعلىمحوئمفالدجمافيالمؤتموي!،علىكجيو

يقؤوجأنيئأ!بللويجوؤ،الؤوجماتبينىل!حلابمثرطإلايجوؤ!لالؤوجمات0

وفي،هكروهعند!موالطلاق،البهائيبخيرالب!أئيةت!تزوجوأدط،الب!اثيةبغيو

الأمعتحقاق.فيوالأنئىالذكريقساوىالميوأث

يخاطبونلهفمالعنعديدة،التقية:دينهمإلىالدعوةفي-وطريقتهم

فتجدمعها،م!نأدولةلكلىوي!وودظ،هواهميوأفقبمادينكلىأهلى

دينأهلىكليوهمأليهود،هعويهوديآالمعصلمين،هعمممملمآهنهمالدأعي!ة

منآنس!فإدطالأديالط،أهلىبينوالتوفيقالإصلأخيريدوأنههنهم،أنه

البهائية.إلىدعاةذلكلهتمما،حقىإذافىيغهفيجليصعهالضع!أخ!ذيمنعككة

وأضحة.صريحطدعوةدينهمإلىيدعولنفإنهمالخو!انعدمإذاأط

الععليبية.صجعةلأنهاواهويكا،أوووبافينعثعطةأليوبمودعيوتهم

القافىتياليتة

-أسم!!:

فيهاولدالتيالمدينةالهغد،فيبغجأبإلى!قأديان"موكؤنحعبةالقاديانية

ال!ديانة.ه!ذههقولاتهبتدع

أ!سيد""غلامإلىنسبة"ةيد!ألا))أسمأيضآالقاديانيةعلىويطلق

الديانة.هذههبتدع

نشأتها:

السودالط،فيالحعودأنيد!أمحمدالسيدفعلههأالبويطانيونوأىلقد

!ط،الهنديةالقاوةفي1246الشعهيدعوفاتبند!أالسيدفعلهوما

اذ.سعبيلىفيللموتجطيتلهفولنالناسحولهاجقصع
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المغماصةالقذاضقالم!ذأهصث

الم!اسف!ونيتة

وتطووهما:نعئعأتها-1

زالتهاالتيالسريةالحوثيأتأقدمهي-الحوالبغاء:وتعني-الماسونجية

بعفمهمأنإذنشأتهابمبدانجؤمأننسعتطيعلاونحنأليوم،حتىتائمة

فومعانإلىيعيد!اوبضهمالحملام،ع!يهسليمالقهعبدبضاءإلىيعيدها

للعقلىالأقولمجبأدنإل!،الثأني!يوودسإلىيجدهاوبعضهم،الووديالصليب

الأولىالمؤسسونعشوه(م371الفانيهيرودس!إلىنعيد!اأنوالمغطق

المصعيحتوذئفهأطاؤ-يهوديووهافي-الثانيهيرودسأنوذك،للمأسونية

نأيعنيأثماوه"تعملىلأهؤوئعطيهنكمئغوع*اهلكوبت!إنالسملامعليه

لقنشرأخوىلأمةوتعطىإسوأئيلىبنيأيديهنستنؤعالديضيةوالقيادةالنبوة

الأهة!،!ذهتكودطقنالسلامعليهالمصعيحيذكرولمالأوض!،وبوعفيالخيير

إلاالدينيةوالقيادةالغبوةفيإسوأئيلىبنيثحئ!لمأنهتينالتاويخمجوىولكن

الأوض.أنحاءفيوالنيووالحضارةنعثموتالتيألاسلاهيةالإمة

أولظثأعدأئي"أهاالسعلامعليه--الممعميحقولىهيوودسلعثأطاوكما

قذاهي"وأذبحوهمهناألىبهمفأتوا،عليهمأهفكأنيريدوألمالذيناليهود

هذافيوتم،لهمأجقماعاول!وعقدأليهودالمفكوينمنسقةهيوودسفاختاو
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"القلوب!توياقكتابهفيقالىفيقدالانكليز،لمآوبتنفيذأدا!جلاتحويم-4

وقدوذصرتها،الانكليؤيةالحكوهةتاييدفيعحريهعظتمقصعيثلقد

الكتبمنالافكليؤالأموأوليطامحةووجوبالجهأدمنعفيأكفعث

!يعنشوتوقد،يخزانةخمسينلملأبعض!إلىبعفمهاخمعلوهاوالنشوأت

."...والووموكابلىوالعنعاموهععوال!عوبيةاولدفيالكقب!ذه

وهم،و!اديالط،ةني!ملاو،هكةهي:ثلاثةالقأدييانيةعندالمقدسةالأماكن-5

الحرأمالمسجدهنلفلأبغئدهامموىالذيسعبحالق!:تعالىقولييفسرودط

قاديالط(1"م!ممجذهوبالآيةالمرافىالأقعىالمسجد(ألطالأفيعىالمسجدإلى

أدتهبيتإلىالحجمنأوحبطقأديالطإلىالحجالقاديانيودط*أدطويرى

إلىالحجالنما33العدد21المجلدصلحبيغاممجلةفيجأءفقد،الحرام

لااليوبممكةإلىالحيلأنخعثعيب،جا!حجقأديالطإلىالحبئ،نجيرهكة

بغوضه.يفيولاوسألتهيؤدي

كذبواوالذيناليهوبهككفركافرهوالمسلمينهنبهيؤهنلاقن6-إن

أ)كلالقاديانيد!ألبشعيرالفصلى""كطمةفيجاءفقدقئلى،منالمسييح

هوفما-احمدغلاميعني-الموعودبالمسيحيؤهنولابمحمديؤمجنوجلي

الإسعلام!.دأئوةعنونجالرجالكفوفيوأسخهوبلىفحسعب،بكافو

ئشاطهم:

أدطبعدوأهريكاأوووبيافيديانتهمإلىالدعوةفيالقاديانيونينشعط

فيهاهاعلىالديانةهذهلأن،الامعلاهيةالبلادفيلهاأنعماواكتسابفيفشعلوأ

وسخافاتها.وأسواليهاالغععوانيةطلايحمماهاتمهعقولةتبدو

هفاتمفعة:

يقضيي!نؤلىعندمماال!سلامعليهعيسىأدنماالشيويفالحدشطفيوود-لقد1

غلامالنماتولاولكننأالخنؤيو،ويقتلىالصليبفيكسوالنصوأنية،على
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فعطلىالعمليب،هظلةتحتهوعملىبلىهذأ،منشعيئأفعلىد!أ

البووتمعستانتيالمذهعبحماميالنصاويالبويطانيينهعوتعاودط،دا!جلا

وأهله.مال!سالاعلىالمتآموين،النعموافي

لهروضوحصواحولبكلىهثبوتةآياتهذجدالقاديانيةعطلقهالذيالجهاد2-إدط

قضى!قاللةوسولىي!إنبلى!يررادوسولىحديعثوفيالكويمالقوآدنفي

اذ.كيلمةولإعلاءة!لاسمبيلىفيمجاهدآحياته

المديغةفيبجوال!هسيدفنالسلامعليهعيعمىأنى!ررالوسمولطأخبو3-لقد

بداءأصعيببلىالمنووةالمديغسةفييدفنفلمأحدغلامأهاالمنووة،

سنةابشعهكالنفيوجههعلىمنكبآالخلايبيعطفيوماتالكوليوا،

.م8،19هـ=1326
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فيالفووعلهافتحوالتيم43عامالخغية!!القوةجميةسيس!4الاجتماع

والقضاءالغصرانيةوهلاحقة،دو!يلأمجدعلىالج!فماظوغايتها:كئيوة،بلاد

لليهودتاكيدحتىنووهوانتعثرذلكبعدالاسلامظهرأنهاولكن،ا!يلد

بقولهالمسميحعنأهأالتيهيالاسلأهيةالإفةأدنوسميأالماسمونيةئمظهمالذين

العداء،فغاصعبوهئماوة"تعملىلأهةويعطىمنكمئنوع-السمايهلكيرتإن8

القضاءيجعبخطيرةهعأديةوحوكةكعقيدةالسعويةمخططاتهمفيوأدخلوه

.علي!ا.

2-اصعرلها:

هاوهذاأيضأ،الأصولطييوبسيةي!ف،الضعنعأةيهوديةالماسونيةكاشطإذأ

هاوهذأوأعدأء،أصدقاءهنالماسونجيةعنكقبراالذينجميعع!يهأجمع

محمدالأسقاذذكووقدالمصووة،الماسعونجيةالمعاوفدائوةصأحببهاعقوف

الي!وديةوالتعاليمالنظمإدط:94صالسريةالحوكاتكتابهفيعنانالهة.عبد

ومعوهه،ووضع1717سغةفيالأكبوالمحفلىلإنشمايأساممأأئخذهمتكاالتي!ي

ؤوهوزه.

ووأءالكاهنةالمحوكةالقوةهيأليوبمإلىالعالميةاليهوديةتؤالطول!

الممثلونهمالماممسونيةالمحافلىفيالحقيقيودطالكباووالأساتذهالمأسونجية،

صلةعلىالدحف!يضلىلاالذيوالدليلى،السريةاليهوديةللجمعيات

!عهيودط،حكماءبووتوكولإتهنننقلهاالتيالفقواتهيبالماسونيةاليهو!ية

فيها:جاءفقد

ننعثىءأنسنحاولىالسلطةإلىفيهنصلىالذيالوقتياتيأن"وإلى

كلىإلي!اوسنجذب،العالمأنحأء!يعفيالأحواوالمأسونيينخلايا،ونيضاجمفق

الأهاكنسقكونالخلاياهذه،عامةووحذوبأنههمعووفأيكولطأويصيرهن

أفضلىسمقكولطأنهاكمااخبار،مننويدهاعلىحماسغحععلىالتيالرئيعععية

وجدنأ،لناهعروفةواح!ةقيأدةتحتالخلايائزكيؤ*هذهوسوف،للدعايةهراكؤ
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ممنلو!اأيضأالخلايالهذهوسيكونعلمأثنا،منالقيادةهذهوسقتألف

وسيكونحصقة،قيادتفافيهتقيم.الذيا!الطخ!جبطكيالخععوصيودط،

.!اليومنظامرسموفي،يتكلمهنتعيينثماالحقوحدهأالقيادةلهذه

3-طبقاتها:

ثسم،أولهمنالحملميرقىوأدطبد!لالماسونيةي!خلىأنيرطههنإدط

كمامواحلئلالثإلىالماسونيةالمواحلىقسمتوقد،دوجطبعددوجةيصعده

والماهمونية".ةينوي!ععلا"كتابه!عصمتسماهيالوحمنعبدهيقولط

بالوهؤيةصظوهي"العامةالومؤية"الماسونيةوهي:الأولىالىح!ة

الأصلية،دلالإخهامنشعينآيف!مودطلابوموؤبينهمفيمايتعاوفودطأعضاءهالأدط

فيالعئمائعةوهي،أديأنهماختلافعلىكافةلليغأس!لأنه!"العاهة"بوهممجتط

"33!الدوجةأعلاهادوجةوثلاثينثلاثذاتالموجلةوهذهالأقطاو،!يع

الدينيةالمناقعنعاتتمغعالموحلةهذهوفيالإعظم""الأسعتاذبحماهلهاويسمى

العقباتوتذللىالخيوية،الأعمالىبعض!فيالم!عماهمةوتجبريالأعفعاء،بين

نحوبهمويساوإليها،الناسلاجتذاب،هصالحهموتؤمنالمنقسبين،أمام

يسمودطالمرتبةهذهمنالدنياالدوجافواعضاءفمنعيئأ.شيئأالماسونيةأهدأف

أهدأف!أ.يعوف!أأندولطالماسمونيةيخدمولطلأنهم!العميالن!

إلاا!يفيقبلىولا((الملوكي"العقيدالملوكيةالماسعونيةهي:العانيةالىعلة

ثلاثعلى،-وهي"الأعظم))الأستأذلقبو!لىد33"الدوج!اجتأؤهن

يقجاوؤأدنلهيجوؤفلا،يهوديغيرإليهاالمنتسبكالطفإدنأيضآ،درجات

ألىالدرجةهذهبتجاوؤلهسمحيوديأثانوإنفيها،الأولىالدوجط

فوقها.التيالدوجاف

"العقدوؤساءتفمم"ي!و،الكونيةالماسونيةهي:انفةالىح!ة

المحافلىلسائر--العاهة.".الخطوطتوسموهياليهود،هنوكلهم"الملوكي
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تحوكهمطويقلهموتضيء،العالمفياليهودسياسةتوسمكما،الماسونية

أهداف!م.الىللوصولط

مضهأعضائهسوىأحد،يحوفول!يتعدد،لاواحدمحفلذاتوهي

النووانيين.بمحفلىهذامحفلهمويس!ى.وئيسهولا

ثعيويبيعنيهاالتيوهي،والماسونيةالهوديةتتوجدالمرحلةهذهوفي

هنتتحركالتيالقوةأن"الخفيةالعالم"حكوهةكتابهفيبقولهسعبيريدوفيتثعي

."اليهوديللشعبالسويةةموك!حلا"هيالماسونيةخل!

شعاواقها:

إلىالعالميينالمالىأربابهنوجلأعشمواثناوفدم1773عامفي

الأولى!"ووتشيلدبالميعووفباووأهعنعيلىهنبدعوةألمانيأفيفوانكيفوؤت

ووتشيلد""مؤسسةمركؤيوجدحيثشعتواوس!""بونجددطشعاوعذحووتوجهوا

"اليهودكتابهفيكاو""وليمعغهخلاصةلغانقلىهطؤلأاجتماعأهناكوعقدوا

الإققصادية،الخطةعنفيهتحدلمحثبعدها.وما78عى"جريمةكلوواء

أخوىأهوووعن،ألاعلاميةوالخطة،الإجتماعيةوالخطةالسياس!،والخطة

هغاك"ليس!:الأولطووتحعيلدفقالط"افععمارات"عنهتحدثفيماتحدثوقد

مموىهذهليسعتوالإخماء،وأ!طواةب!ئةيسمىلماالعالمفيهكان

لقوددهاالجماهيرأفوأهفيووضععغاهابتبنيهاتظأهرهناولىكنأشععاوات

علىمبنيأجآحاالموجودالطقيالغظامطلإ)):أحعضوموأضأفكالببغاء"

الشعاواتباسمالغظامهذانحطموسوفأقخيد،وثرفالنسبارستقواطية

،نو!وقي!كالشععاوأتأساس!على!وملانظاهأانقاضهعلىلغبنيالمذكووة

طابحالمالطوسيكودط،الثروةأوستقرأطيةأساس!علىيقومجديدآنظأهآبل

دؤنمانفسهوهذأذحن"بأيديناهوتعلمودطكماوالمالى،الجديدةالارسعفراطية

أتفاقيةالماممونيةإدطدالهيهجاءحيث؟884سثةالفونجيالمامعونيالنظا!في
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583المعامحعوةأ!هأهةالوضعيةافذاهبالفافكا:ىل!لا

واولواةا!قيودستووهما،الأخلاقعيةالوفعةوتقصدالمساندةإلىخهدفدفيوية

."لاخاءوا

وهذهوألاخاء((والمساواة"الحويةهىالشعاوأتهذهأدطيقبينوبذلك

فيها،وتامجرتقديمهعالماسونيةتفجوهاالتيال!ووأت!يعتطلقهاالشععاوات

وأطلققها+،الفونسيةالؤوةأطلقتهألقديوأدفها،بماكلماتهألبعضوأستبدالي

كمالطمععطفىالقنطمالمأسونيالأصلىاليهوديقاد!االتيالكماليةالفووة

التيالمصريةالثووةوأطلققهاهساوأة((عدالة"حويةشععاوهاكالنحيثاتاتووك

واطلقها"وحدة،اشمتواكيية،شععاوها"حويةكالطصرالنا!رعبدجمالىقإدها

.لاشتوأكية،حوية،"وحدة:وضمعاوه4العوبيالبعثحزب

الذيالاخاءتعني:والوحدةووتمثجلد،أطلقهأالتيالحوية0هيفالحوي!:

ووتعفعي!د.أطلقهاالتيالمسأوأةتعئي:وألاشعقوأكيةووتشمي!د،أطلقه

4-هدفها:ا،-

المختاو،أذشمعبأنهم-الأصولىيهوديةوالمأسعونية-أليهو؟يعتقد

للذبح،هوهامخها،ثالبهائمالأخوىالأمموانوالأححعن،الأذكىوانهم

الماسونيةإليهتسعىالذيالهدفكانولذلك،لخدهقهممخلوقهوهأوهنها

يدينلاالأوض،سكالطكافةتضمطعالميةحكومةتشكيلى"إلىالقومجعلىهو

أليهوييحكعها-كدينأليهودي!ةلحملىأهلأليصعواثآليهاشملأنهم-بديناهلهأ

هوأتحادناألعمواو))من1744سنةالماسعوفيالبيانفيجماءفقد+بشمويعتهم

بباريعع!العالميالماسونيالمؤتموبيالطفيوجاء"عالميةديموقراطيةجمهووية"تاسيعع!

وقولى"عالميةديغيةلاجمهوويةتكوي!تهوالماسويخةهدف!الط1900سغة

بححمبئسعرولكغهبدينشععبهايدينلايعنيفىينية"لا"جمهوويةالبيان

هنالناهنةالصفحةفيقالىيويد،كماالبهاثتمألانعمالطئخميزكمااليهوي،ضريعة

إلاستيلاءهنا!هودتمكينخطةهنيتخذونالماسونيين"انالمأسرنيةتاويخ

احدتعبيرحدعل-الماسوفيالوجلىأصبححتىلأعما!م"أساسعأالعالمعلى
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الإسلاميةالعقيدة.

هولتغئووقدهقهؤد،وجلىأنهإلايهوديأ،يكنلم!كاإن-ألانكليؤالمحروين

المائةالماسونيينبين"إن:فقالىلإذعةبسمخويةهذاعنفيينامحاكموئيس!ؤنكو

-53!عالماسونيةأسوأوأنظو-أليهود"!هواثنانمائةفيينأ،ثبما

:الهدفطهالتحقيقوسأئل!ا-5

التمالية:الوسعائلىاتباعالماسونجيةقووتفقدالهدفهذاولتحقيق

وألاجتماعيةوالأخلاقيةالديغيةقيمه!يعهنالعالمسكالطأ-تجريد

هدفكالطفقدالأديأدكا،هيالقيملهذهالأ!عيلىالمنجكان.ولماوالصعياسية

القيم،هذهلإلغاءالقوصلىيقمذلنالغاؤ!ايقملممألانه،الأديالنإلغاءالمامعونية

"لتحقيق431!ص1923سنةالأعظمالممفعوقهؤتمونشعوةفيجاءفقد

وجمايه((.إؤأتةمعا!دينهوالذيالأؤليعدؤناسحقيجبالدالميةالماسويخة

"أجمها198!ص1923سنةالأكبرالفرفسيالمحفلىنشعوةفيوجأء

دينية،اللاوالنالمالقوانينلإدامةأكبود!جبنكافحأدنهنلنابدلاالأخوالن

قأوبتقدالمعمووةوجط!عالدينلىجمالقصنغهعاالتيالمطلقةالسعلطةلإن

الأديالطإبأدةهيفيءكلىقبلىغايتغاوأنالزوالى،ألىآكبلىلا،،الغهاية

جميعئما!.

ننسىألا))وبحب1911سنةالمأسم!ونيبلغوأدهؤتمرهضأبطفيوجاء

علىالقضماءفيجهدآنآلوالأومجلينأ،اكن!؟دألاأعداءالماسونييننحنبأنفأ

هظاهوهأ".

بعدا!اللماسونيةالوسعميةالتيععويحاتهذهبيننوفقكيفولكن

الماسونية"دأئوةفيرأشعدأبو"البيرذكوهمأوبينهدهها،علىوالعملىللأديأن

الفونسيالمامعونيالنظامفيذكروها،الأديانفيتتدنيلاالماممونيةأنهن

لهراللغةوالدرقيالدينناختلافمنالماسونيةتتخذ!ولا1884سنة-المعلن

ولاالأديسأفيالتؤأتمتصمجسعلاب!ذللثوهيأعضأثها،بينلطتفويقأساسأ
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ذاقي!.بدافحيعملىحوهاسوفيكلوأن.تغاجوها،

387

وهو،التقيةبابحطهنهوللأديالطه!أدنتهاالماسونيةأعلانأدنما:والحقيقة

غضبةبذلكتققيأدطتريدفهي،السياسيةالأمورفيالتدخلىعد!كإعلانها

بهدوء،وتخططتفكرالطتستطيعلكيعليها،الحكوهاتوغفمبةالجسماهير

الممنعوقنشرةفيبهذاالضصويحجماءوقدوأهمتموالسها،وجودهاولتفعمن

معلئاعلاقةلأبانهندعي"كغأهنم5!ص1886لعامالفونصيالإعظم

هنخعثعيةولكغناأظن،لامنأ؟يخداعأذلككانهلى،والسياسةاللإين

وغايتنا"*مقاصدناإخفأءإلىنضطوكناوالقواثينالبوليعم!قوىمطاوذة

ثووية،إنقلابيةحكوهات!إقام!،الشعوعيةالحكوهاتكل-تدهيربحط

الهدفبتحقيقيعخلىطوهذأ،للفوضىونعثعوآللقوأنينتعطيلأذلكفيلأدن

ناحصةنظرةلهالطءالهوبسيحكمهاعالميةدالسلة!!اهةوهو،لليماسونيةالأسعمى

أعضاءهؤلاء!يعأدطلناتظهوالثوويةالانقلابجةالحكومجأتوزساءإلى

الزعيموجسنيماسوذمأ،كأدطأتاتورككمالطفمصطفى،المأسونيةفينو!أع

إدطبل،أفىاعمتا!بدوجةهأسونيأكالكاالغاصوعبدوجمالىهاسون!يأ،كان

أبوالبيرذلكيذكوكماالماسونيةفيأ!مأءكانوأالمعويالثووةمجلص!جهوو

الماسويخة.المعاوفدائرةفيرأشد

ألاثنابالوجالىأجتماعكلهاثناءالأولط"آووتشيلدالوسميلةهذهشعوحوقد

.م1773شةألمانيافيفوأنكفورهمت!فيمؤ!سععقههوبمؤفيعشميو

ضمألطالحكمفيوجوذه!ملألن،م!أسميدةإلىبالماممون!يينالاتيأن-ب

الماسونجيةالمحافلىمؤتصرقوأوأتلهنمقوقواوأتهأ.الماسونيةمخططاتلقغفيذأكيد

بألمأسوفيينيأتواأدطالأهووؤهأمبيدهمالذينالماسونيينعلى!يجب1884سنة

فيه".عددهمهنئكنوواوأنكراسيهمنيقربوهموانالحكمإلى

دأثمبشكلىبينهافيماتقصاوعهتنابذةمعحعكيراهمت!ألىالعالمد"تقسيم
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والآخو.الحينبينوالماسونيةاليهوديعيوهاالتيالمشماكلهنعددحولى

معبعآيكودطهرةكلفيحمادفتدبيرثمالمعسكوات،هذههـ-تصعليح

.أ!ضعببدضهاق!ويأوئفيئحتىآخوهععمعكوعلىهعصعكرلانقضأض!

فئاتإلىوتمؤيقهالوأحدالبلدداخلىوالنزاعالشعقاقسعمومو-ب!ث

مقومات!يعتتقوضحتىأبغاثه،بينوال!بغضاءالحقدوأثعاعة،متناحرة

والمادية.والإخلاقيةالمجقمعالذينية

هابعدهاوما5!ص"جريمةكلوواء"اليهودكتابهفيكاووليميقولط

خلاصته:

مخلىمؤسعص!ت"وايزهأ"آدمهوللقغفيذالمؤأفرةهذهمعذان

1784سعنةالمؤآموة!ذهئفضعحألطأثهإوأدةشاءتوقدالأكعبو،الشرق

أوفدهمالذينجماعتهألىوتسيليمهابنقلهاوامرةوجلىالىالمحفلى!لهاعندها

وهوصأعقةحاملهاعلىانقفعتالطريقوفيفيهأ،الثووةلتدبيرباويعول"إلى

المنرطةوجكالىفقلإم،وبويعصفرانكفوبىتبينأسيون،واشطهنطقةيجتاؤ

فيسلموها،الخطةهذهتحملىالتيالإوواقعلىفعثووأالحأدف،فيل!لقحقيق

فيهاوقعالتيالمغطقةت!تبسعالتيبفاوياحكوهيةفيالمخغصةالسلطاتإلى

والوسائلى،الماسونيودطبموجبهيعملىالذيالمخططفجخيوههاومن،الحادث

كثيرفيدقةبكلىهطبقأذلكيحداليوبمالعالمحكالطيتإملىوهنيتبعرنها،التي

بقاعه.هن

الماسويخة:عملىأسلوب

على:عملهاأسلوبفيالماسونيةتعتمد

!شالأعظمالفونسيالمشعوقتحميمفيجاءفقد:التامةأ-اليسموية

الماسعونية"واجباتأهممنالأسراليحفطيعتبوالأعظماثحعوق!ألط،1893

الوجدةوبقوةالسر،هنستاؤعليهاسدلىتدعغدناشيءكل!إنأيضأوجاء
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هااولىالموءيقعمممهالذيالقسموصيغة"الفاصلةالمعاوكفينغقصووالكقخان

السووفيالمحفلىفيالقسممصيغةجاءتفقدهذا،تتضمنالماسعونجيةفييدخلى

يلي:!كالماسونيةعنكتابهفيالؤعبيذكوهأكما

ولاالماسونيةأسوأوافمفيلااننيالأعظمالكولببمهندس"أقسم

إلىصدويفيأصونهأوالطعادأتها،ول!تعاليمهأ،ولاأقوالها،ولاعلاهاتهأ،

لاواسوأوهماالجمعيةعهدأخون!لأنالإعظمالكونبمهندس!أقسمالأبد،

وأبالطبعانعثرهولاشيثأأكقبلاوأنبالحوكاهمت،ولابألكلامولابالاشعاوة

بحديدشعفتايئخوقبانبقسميحغثتإدطواؤضىالتععوير،أوالحفو

لجواههاسوفيمحفلىفيجثتيوتحلق،عنقيئحروان،يدأيتقطعوأدط،محمى

ائويبقىلئلاالهوأءفيرمأدهالهثلذؤجثتيتحوقثم،بمنلهوليتعظآخو،طالب

."جنايتيهن

لهيتعوضودطلمنالماسونجيةدعاةئظهو:يبطنودطماصر-اظهاوهمب

والاخاء،،والمساوأة،الحريةلتحقيقتسعىأنصسايخةدعيوةأنهاعلىبألدعوة

هنالأغبياءبهايتعميدونمععيدةإلاهيهاالشعاوافهذهأنوالحقيقة

هذه،*باسمالقاثمةالنظمكلحطمتالجادالعملىكانهاف!إذاالناسول،

كما-بصلةالشععاوافهذهإلىيمت!لنظامانقأضهاعلىليبئالشععاواف

قليلى.قبلىقولههنذكوناهفيما-الأولطووتعثعيلديقولى

يدعودطعندهاالما!عونيودط:الشعخصيةالمععالحبتحقيقجص-الوعود

الماسمونيينكلبتعاونأملوهتاجوأكانإن،الماسعونيةفيالدخولىألىثعخصأ

والحقوهكذا،العاليةبالمناصطأهلوهطالبأكالطوإدط،القمةإ-لىووفعههعه

النظير.هنقطعتعاونأبينهمفيماهتعاونونالماسونيينالط

وبعد:

فيتخفيلاوهيالوديعاطفليبفوبو!تا-لتيالماسونجيةهيهذه
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تمؤيقشعيوفيمزقهاألانسأنيةعلىيغقض!ألنيلبثلأطكوأئعلبئماإلاجلده

ب!عيد+بعيدضهوهوأجمح،العالممكخ-مبوهلينعم

!ماالمتدينينبيجميعتيصرخفيهاكلمةوك!الم!سونجيةفيحرفكلان

وثيدهم.أليهو!ىهكومنأنفسكملتحموأبدينكمتمسعكوأالطييحئيمكعاذت

ألمحقؤ!

لألط،الاسلاهيةالجامعةقيامعنهمغفيأالعفمافيةالدولةوجويكالط-1

لمنماولكنالعألم،فيالاسلاميةالأقطاليخلىتجمعكاشطالد!ثمافيةالدولة

بعدقطوأالإمعلاهيةالإقطاؤعنهاتصمتقلىرأخذتالعثمانيةالدو!ةضمعفت

دولة!الإسلاميةالإقطاوجميعضمالوأضةالموحلةفيالمقعذرأنوظهوقطر،

أصبححتى،ألاسملاميةالبلأدعلىألاسعتعماويةالهجغةلصعيدةنظرأ،وأحدة

المفكوونوجد،بمفردهالهجمةصدعلىقادليغيزالأقطاوهذهمنقطبركلى

لهرتوحعيدالمطلوبةالمسلمينلنهضةالأصليحهوألاسلامأنالمسلمينهن

يوضونلافدائييننيمل!سملافييحجلىالذيوهوكلمتهموجع.صفوفهم

الدولىلجمعالدعوةفظهوت،الموتيهابسولطولاعلييمالكالهوب!معمي!ة

الأفغاني.الدينجمالطالدعوة8هذلواءوحملى،إسلاميةجأهعةفيالاسلاهية

:الدعوةعليهاتقومالتيالمبادىءوكانعت

الكافر.ضد.الاستعماوالمعوثةفيالإسأس!هوألاسعلا!اعتباو-أ

للاستعماوالمقاوهةبيووحوتغذينهاإسعلاميأ،بناءالمسلميننفعيعئةبناء-ب

الكافو.

علىوالثقافيبةوالاقتصاديةوالإجتماعيةالسيادميةالاصعلاحالمحسكاإفىخالط-ب

ألاسعلاهية.المناهجأساس!

الكافو.الاستعماولمقاومةالوحيدالطريقهيألاسلاهيةالوحدة-د
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الإسلاهية:مكنكبديلى-القوقي2

93؟

لإقاهسةيقحوبمولبالمسلمينالمفكوينوأ!لماالاسقعماوجنونجن

وجردهنهايةساعة!يالجماهعةهذهقيامساعةألطوأيقن،الإسلاهيةالجياهعة

أحرالطدرأسة!كعالمسعوريعملوأحولذللثالاسعلا!ة،الأرأضيفي

الرأبطةطوح:قراوأتهجملةمنوكالن،فيهعمالمؤثرةوالعواملى،المسلمين

،قيامالإسلاهبةهعس!خأصبححتىالاسلاهية،الوابطةعنثبديلىالقومية

تيمهأأذألأنهالمسقعموينتكأفةبهيحلمالذيالحلتمعنهابدلأالقومجية

أعمدةثتافيفيجكاءفقدالؤهأم،وهلكوا،السفلىلهمفهد!طفقدذلك،

سياسةهنفذ-لوونس!يقولىحمععين:محسمدمحمدعننقلأالسبعةالحك!ة

سوويأفيافكوالطويقطولط!وأخ!ذلمحث-الأولىالعالميةالحوبأئناءبويطانيا

وهلى،الدينيةالنزعةعلىيوم-ذأتأقو!ةتسغلعبطهلى:وأتساءلطالحجوفي

العلييساالمثلىتحلى!لى:أصحوبمعنى،الدينيالإعتقاذبهاالإعققأذيخلعب

سعورياوتسعتنلإلى؟والإلهامالوحيمحلى-القوميةهنالنابعةيريد-السياسية

طولطخاطويفييجولطكانهاهذاالقوبي؟الأعلىهثلهأالدينيالأعلبمثلهأ

.!الطويق

رأسىعلىوكأدنوادبأء،وكئابءام!لعوأذكياءهنالجغودلذلكوجند

)بطرس!وم1800سنةالمول!ودالياؤجي""ناصيفالأولىالرعيلىهنهؤلإء

ية*!"اللبعثهعميليننصوأنيينكاناوقد،\إل19سنةالبمعمتافي"المولوبى

الإمويكية.

البروتعععتافتية،الكليةواس!اوعلىوالجاهدأفالمدأرسوأقيمت!ة

والجاهعةالأهريكيةأ)الجاهمعةببعدفيماعوفتوالتيبيومربتفيالسعووية(

المقديس!جاهعةهنجؤءأالأخيوةهذهوأعقبوبتأيضأصوففياليسعيوعية

الفرنصمية.يوشفط

التي"الجغان"مجلة:وأسهاوعلىوالمجلاتالصحففود!صو!
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!سليمأبئههقالإتها-هعظموبمتبم1870طمالبسيتافيبطوس!أصدوها

الضمر!وفياوسصووف،"يعقوبأصدوهاالتي!المقتطف"ومجلةالجمتأفي"

التي"الهلالط!ومجلة،السوريةالبووتستانقيةالكليةأساتذةهنالنصرانيان

ية.السوليالبووتستافتيةالكليةهنالمتخوجالنعموانيؤيدأنجوجيأصدوها

هنها:سمياشةوهينافوأحؤابوعلميةافىبيةجمعياتلذلكوأقيمت*

سنةال!عوبيةالملةحقوقوجمعية،1875سعغةالسوويةالعلميةالجمعية

عاؤووينجيعبأسسهاالتي1904سنةالعوبيالوطنوعصبة،1881

محمدمحم!دالدكتووفيهاييقولىالتي1945سنةالعربيةوالجاهعةالنيصوأي!،

ماأولطأنمثشتقدالجمامعةهذهإدط139!صههدفىة"حصونناكتابهفيحسين

لأنها-أنجلتوأي!و-الغربيالاستعباددولطأكبوهندولةبتشجيعأن!منت

فتكولنووصايتها،وقأبتاتحتالمؤسسةهذهتجعلىأنذاكوقتتطمعكانعت

الجديد-الضياوفيتتحكموبذلك،جملةالعرلمجطعلالصعيطوةالىوسيلت!ا

الاسملا!ة-العربيةالمنطقةفيأهويكاأؤتجذتهالذيالقوهيالقيأو:هوأقبىلى

سيلهيطغىألنقبلىتويد،حيثإلىوتوج!ه،والمجاويالمصاوفبهنقوسعم

أثوكل!ممحوالغوبيألاسعتعباددول!كلا!دموبحرف!بحوفهاالسعدودفيي

ضلقميشطيلالأوبعينأت،فيالعربيالبعثحؤلمجطوآسعم!آث!اوه!*،.هن

العوبيةالمنطقةأيديولوجيةفيالأكبرالدوولدبالذيالحزبهذا،"الغصوأفي

بكامل!ا.

256!عموجز"تاويخالعرفي9كتابهفيالنععوافي-حئيفيليب!لؤكد

نتيجةهن"كالط:فيقولىوربتهالععليبيةوعتهأهويكيمولودالعوبيةالقوهيةأن

هبادىءتولدهمتكاأدطالغربيالفيكريوالغتأجالسوويةالعقليةبينألاحتكاك"

الصعياسيةالنظوياتمنبالاكثريةوحي!اوأسعتمدتالشعا!ة،السعوبيةالقوهية

الغمعاوىاللبنان!يينهنوغألبهمالسوويين،الفكووجالىيدعلىالأمويكية،

فيمنظمد!جاولطولكنلىبلادهمفيالأمويكيةالمدأوسفيتفيقفوأالذين
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هنالغصارىمنخمصعةاجتمعحيئ1875عامفيكالطالعوبيةالقوهيةح!قلى

وباهمالذينهن"الأمريكية!الجامعةالعععوويةالبروتسممتانضيهالكليةخويجي

الممموليية!العلمية"الجمعيةبأهعمسويةجمعيةتاليفعلىوالياؤجيالبستاني

النعماوىينفودألاالحكمةهنوأوأوأهدأفيهانظاههأووضعتصعكيلهاوبعد

قبلىمنالعنسبهاتبعفولعليهمويلقيتحوكهم،سيعيقأنفوادهملإدطبها،

السطوائفمختلفطإلىينتمونعضوأوعشويناثغينإليهم،فضمواالمسلمين

ال!عوب!ةظقي))هبأتكفيانطونيوس!جورج،ويقولىوالمسلمينكالدووؤالدينية

نأؤهلائهمأحططريقعنالسعموويةالجمعيةمؤسععمو"واستطاع149!!

يكولطألطالموجحأنمع"أعمالهمفيويعثموكوهالماسعوفيالمحفلىإليهميستميلوا

لأن،الجمعيةهذهتاليفالىالثصاوىالخمسةهؤلاءدفعقدالمأسوفيالمحفل

تنظيمذاتالماسويخةولأن،هامعونيةفكرةأسعاسهامنالعوب!يةالقوهيةالفكوة

نأعهدناوقد،الجمعيةهذهأ!عحأهمبكاللقوميينبألنمععبةالأقوىفهي،عالمي

هنفإنهالأمركانوكيفماالعكعص،لاولصمنو؟،الأضعففييؤثوالأقوى

فلكهأ.فيوتسييرهاللقوميةالماسونجيةاحتضأنتمقدأنهالمؤكد

تضبنىفكيفهدههأ،علىوتعملىللقوهياتتتغكوالماسونيةإن:يقالطقد

نأوهوسهلىذلكعلىوالجوألمجط؟القوميةوالحوكةالقوهيةالعقيدةهنا

إذاأمما،وقوةخمعأدأةهيطالما!اوتقنكوالقوهيةهدمعلىتعملىالماسونية

اهدافها؟لهاتحققوهيلهاتقغكوفلماذاوتفويقإضعافأدأةالقوميةكانت

المصعلمين،بينو!ريقإضعافهوالإسلامعنبدلأالعوبيةالقوميةوطوح

هذه!مندتالتيهيالماسونجيةفإنولذلك،انفسهمل!لعربإضعافهوبلى

وعتها.التيوهي-القوهيةعقيدة-الجديدةاليعقيدة

أولطانطلقالسريةأجتماعاتهاأخدوفيا+لجمعيةهذهجدوالطوبين

قوميةدولةله!إقام!الإسلاهيةالدولةبتقويف!مغاديأالعوبيةللقومجيةصوت

الأهويكيالحميلىألياؤجيناصيفبنألياؤجيأبوأهيماذشدحينللعوب
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ومطلعها::البائيهقععيدتهالغصوافي

الإسلاميةالعقيدة

الوكمثغاصطحتىالخطمثطصىفقدالغسوبأئهاواسعقفيفواتقئهوأ

يقولى:وفيها

الأوبجنبهفيلضايخيعتفلنهسسأوبنأالسيفبحدسنطلبن

وننتحعباياديهاهس!دققدماتندبالتوكعلوجونتسوكن

ينشيربناصوطخ!ولإبها،يسشعقذأؤوكئملكمدولةلا

الغخبأحدأثهافيللموءيلوحهضلةوالأيسائميريععن!وهن

في1913سنةالأولىالعوبيالمؤتموعقدفيالنعمأوىالشعبابونجح

المؤتمووعقد،والسويةمنهأالعلنيةالعربيةالمنظمافإلىالدعوةووجهوافونسأ

واضح-اتجاهظهوالمؤتموهذأوفي-الماهعوني-الؤهأويالحميدعبدبرئاسة

151ص"العربعندالفكوية))ألاتجاهاتكتابهفي"المحافظة"علييقولطكما

أعقابفقتيألقومية،الوأنجطة0"بديلها:وتبئيالديئية،الرابطةوفص!الما-

3"!يمح"جريدةلموأسعلىسؤالىعلالزهاويالحميدعبدأجابالمؤتمر

وأنا،السميأسيةالوحدةإيجادعندائتماعجؤتالديغيةالرأبطة!إدن:الفرنسية

المثموأهدهنالأدطلديغاماحسبيبلىهذأ،علىلأبرهنالوواءألىأوجعلا

..الحاضوة"

الذيالنصوأفيالمطوأدن"أ)ندوةالمؤتموهذافيالمقكلمينابوؤهنوكيالط

الجنسيةالغعوةكاشط))إذافقألىالديغيةبالووابطوهؤدنماالقوهيةبالووأبطافعاد

ئا،العوبيةالأم!منلمجعواهد!اتأثوأأقعذأمةأعوففلعستالنفسولثيهفضيلة

بلادإلىالمسلمينالعوببجيوبم!الوليدبنوخالذالجراحبنعبيدةأبوقدتم

يتقدههم،نصاوىعربثوهمالغععماني!نهنأبوأبهأعلىأع!اوحووجدواالشعأم

قيوالوقوفالمسلمينقتالىمنبدلأهؤلاءأدطإلا،الأيهمبنجبلةهلكيم

السمياهميةوالوأبطةالدينفةالجكامعةفغوك!وا،الأخعيطفعليهمعطفواوجوههم
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بلسانهمالنأطقينهؤلاءوث!وخطبوا،الوومبصرالاةعليهمتقضيانكانتااللقين

العرلمجب".أهتهمبنيهن

:تقدممميالنا.يظهو

لقصرفالاسلامعنثبديلىظهوتيوبمظهوتالقوميةإلىالدعوة1-ألط

عغه.الغاس

:بوثيقأارتباطأمرتبطةالقوميةإلى-الدعوة2-ان

وتبعهمالنصأوىهملهاوعملواإليهاودعواتبغوهأ،فالذين-ال!صليبيةأ

المعععلمين.أغنياءبعفولذلكفي

ذاتالإستعماويةالدولقبالقوةوأمدهأتبغاهاالذيلأنألاستعمار:-ب

فرنمعماثمأهويكاالدولىهذهطليعةفيوتأقيالعوبيةالبلادفيالمطاهع

وبويطانيا.

هسعتغلةالنصالسىشعبيابالماسونيةدفدتكيفوأيغاوقد:المأسونية-ب

لها.وال!دعوةبالقومجيةالقمعععلثإلىللإسلامبغضهم

القومية:3-هقو!ت

فالعلماءالقيوهية،هقوطتفيوتجعكمافيهالاخقلافوقعمعيفأتعلم!ل

يوىبيغماالعنيصر،ووحدةاللغةوحدةعلىتقومالقوهيةأنيرونن8الأ

أهما،العاداتووحدةالقاويخحدةوعلىتقومالقوهيةأنالإيطاليرن

للقو!ة.الأساسيالمقوبمهيالأهالطوحدةأنفيوولطالفوفسيولن

أدخلهفوبما،خلافالقوهيةمقومجأتهنهقؤهأالدينأعقباووفي

الفونعمميونأهاالقوهية،هقدوماتهنبهذاوجدلوهالحادأتفيالايطأليون

كبيوأ.إبعمادأالقوميةسطاحةعنالدينيبعدونفبمانهمن8والأ

انعكععىقدالقوهييةمقوماتهنهقوهأالدينجعلىفيأتفوهذأ

!ظقوهييشيلى-أوثوذكعععينصوافي-زويق،العوبالقوهيينعلى
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الفميقةالشعوبيةأخوىواحيت،ألاستمعععأكوسع!اهابهتسقمسكأسلوبها

الطالج!على!ضريفو،اهوحنووالفينيقيةكألفوعونيةالوثغيةالحضاواتفبعئعت

جمامعةسقفئظلهممائدتها،علىيجتمعوأوالط،القوميةقاوووةفييسعيصموا

الإختلاف،طبيعقهممنلأدقليختلفواإلايجتمعودطلافهم،العربيةالقوهية

أداةإذدطالقومية،فصأوتالا!توأقطبيعت!مهنلأنليفتولهؤاألايتحدولطولا

!ع+أدأةلاتفويقوأدأة،قوةأداةلاإضعاف

الاسلا!ة:للعقيدةالقو!ة5"مفاتضة

فيؤويققسططينيقولىحيث-الاسلامعنكبديلىالقوهيةطرحإلن-أ

تولدانهأإذأليهأنضقوالتيالعقيدةهيالقومية"إنالقوهيالومجيكتابه

-"عليهوالمحأفظة،مجقمعخلقفيوالاوادةالمشمتوبمةبالمسمعؤوليةالمثععوو

الثهعنذالدينإدكا!صوأذآلطسعووةفييقولىالثهلألطصريحكفوهو

الاسلايمغيزيئقغوهن!أيضتماعموالطآلىسووةفيويقولط(الإسلام

.(انسرينمنالآخوةفيوهوهغهئقتلىفلنديغأ

أبنقالط،الثهدينفيتحلىلاجاهليةدعوةهيالقومجيةإلىالدعوة-أدطب

وأبلدأونسبمنوالقوآدطالاسلامدعوةعنخوجها"كلتي!مية

أختصملمابلى،الجاهليةعزاءمنفهؤطويقؤأوهذهبأوجنس!

يأ:الأنصاويوقالط،للمهأجوينيا:المهاجويفقالطوأنصاريه!اجوي

وغعفعبأ!وكمأبينوأناالجاهليةأآيذغوى!رالنبيقالطتلانصاو،

أنه!الغبيعنسمغنهفيدأودأبوووىشعديدأ.غضبألذلك

عععبية،علىقاتلىهنمغاوليمع!غصبية،الىذعاهنهئاأليص!:قالى

عيععبيةأ.علىقالتمنهناوليص!

47!صالسعوبية!القوهيةنعقدكتابه.فيباؤبنالعؤيؤعبدالسعيخيقولط

بينالأولىالرأبطةهيالعوبيةالقوميةتكونأنألىالدعوةأنوييب!لا

هيبلىالغقلى،ولاىل!علاهنيؤيدهماأسأسلاباطلة8دعوةالعوبب،
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منوالتملع!الاسلامعأربةألىدعاحهايهدفث،المحاديةجاهليةدعوة

.!وتعأليمهأحكياهه

عرفناأدطبعدخأصة:العر!بللكفارموالاةالعوبيةالقوهميةتبنيفي-إدطجص

عبدالشعيخ.يقولطالنعنعأةهاسونيةالمولد،صليبيةالعربيةالقوهيةأن

ألىالدعوةأي-أنهأ34!عالعوبجة"القوهية"نقدكتابهفيباؤ!قالعؤيؤ

غيرابنايهنوهلاحذتهمالعوبكفاوهوالاةإلىسفئم-ألمحوبيةأقوهية

هنالقوهيينأعدابعلىبهموالاسقغععالي،بطانةوأتخافيهم!لع!ملأ

والمخالفةالكبيهىالفسعسادمنهذاقيهاوهعلوبموغعوهسم،ةطحمل!ين

العوبهنالكافوينبغض!وجوبعلىالدالةوالسنةالقوآدطلنصوصول

فيوالنععوعق،بطانةواتخماذهمهوالاتهموتحريموهعاداتهموغيوهم،

تئجذوألاآهنواالذينأثهأ!يا:تعالىقول!منهأكثيوةالمعنىهذأ

فإئههنكميتؤفموهنبعضبى،أولياثبعفعهمأولياةوالتصاوىأليهوذ

قوهأتجذلا!:تعالىوقولكه(الظألمينالقوتمثهديلاالثهإن،هنهيم

آباءهمكانواولووؤسعوقياذحاذمنيوأذودطالإخوواليومبافهيؤهنودط

-."-.(عخعيوتهمأوإخوانهماوأبغاءهماو

بينالخلافلتعميقسببهوقوهيأسعاس!علىالاجتماعإن

هنوأحدكلىألطوالوأقعمحقوى،نجيروعأءالقوهيةلأدطالمجقمعين،

حاميلويجتمخوعندهياالمبأفىىء،هنلهيحلوبماالومجاةهذاملأالقوميين

واحدكليضطوإذالضواع،هنأجتماغهميخلو!لنالمتصاوعةالمبادىء

به،يياخذالذيالمبدأعنوالدفاع،فيهيسيرالذيالخطيرتبرإلىهنهم

وقدالاجتمأع!لثفضقالصواع،ويحقعلىافجتمعينبينالاخقلا!فيقخ

الصفوفيتوحيذأدطنعلمونحنالأحقاد،الععدوو،وئخطأويخوقي

حائليكلىوئمتعويحو!إسعلا!ة،!ويفعةالمسلمينبينالخلافي!!إؤالة

افويضة.هذهقيامبينيحولى
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مقوهاتمنمقوهأالدينيعقبوولط-همععلم-البزاؤالو!نوعبد-نصراني-

الإسعلام.بغيرالعوبيةاقوهيةقيام-يقولونكما-يتصووودطولاالقوهية

الأمة"يقظةكقابهفيفيوى-كاثوليكينعراني-عاؤورينجيبأها

أدنمنخولهآألاسلامعن!صولةتكودطأدطيجبالحربيةالقوهيةبانالعوبية!

في،الاسلاصيالقسلطأشعكألىهندي!طجشكلىعنالعوبيةالقوهيةتتكعنعف

نأيمكنالمحليةالأديالنالن-ماسونيمسلم-الحصويساطعيوىحين

والغصوانيةكألإسعلامالعالميةالأديالتأماالقوهية،هقوماتمنهقوهأتعشعكلى

إلاتنتشمولافألأديالط،قوهيةلامعثماعرتوجدلأنها،للقوميةمخوبعاهلىفهي

معيغةلغةهعجوهريةعلاقةدينولكلى،اللغة،القوبيالقحبيرأداةبوأسطة

بوأسمطةإلاينتمثعوأدطيمكنولا،المقدسةو!وسعهكتبهوعن،بهالتبشميرعنتععثعأ

فيقوهيةهععلحةاللغةبتلكالناطقةللأهةكالنإذأإلاينتعثرولا،اللغةهذه

ذاته.لتأكيدكوسيلهالدينالقوهيئالمنععووفيستخدمافتشعاوه

الذينبأولئكتفأؤلىأدقمتفائليننكودطانلنأيجوؤلاأنه:والحقيقة

بالسنقهم،قولهمهذألأدن،العوبيةالضمية!وماتهنمجقوهأالاسلاماعتبروأ

هكيدةهوبالسنتهمهذاوقولهم،الإسلامعلىالحقدتخفيفإنهاصدوو!مأهأ

عنلقجميدهاالأقلىعلياو،صفهمإلىالجماهيرلكسبسيياسية،

عنالبديلىهي-القوهيةألطالأولىأليوممنذأعلنوأأنهمولوهعاوضت!م،

إمجلانهمولكن،يومأولىهنبالكفرولرموهم،عنهمالغاس!لتفوقالإسعلام

الحقيقة،إدوأكعناصنماس!أمنآو!ينكضللىيفتوق!النلاوالقوهيةالإسلامأن

وقعهصيدةالإعلالنهذافكالط،اليهما!لعععلمةالجماهيرمناثخاؤهنفاثخآؤ

لاوالقوميةألاسلامأدنمامنألحضو؟بمامؤهغينكأنواولو،المسلمينبسطاءلهيها

ويعتنقواالنصرانيةيتركوالم-بهاوالمؤ!نال!قوهيةدعاةوهم-فلماذايفتوقين

عفلق-ميشميلىمضحقدالباباأدطهذاهنالأعجبولمدطبلى؟إ!الاسلام
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-"

للغععوانيةخطىهةأدىلأنه،بوكاتهوهنحه،وسعامأعل-البعثحؤبهؤسس!

منغفمرةجماهيرإخواجهيالخدهةوهذه،مجضصعةالمبعثعوينجيوش!تؤدهالم

عليهم.عقيدعهاتطرخأدطللغصرانيةيتيحمما،الفواغإلىيحني،القوهيةإلىالإسعلام

وجكوهأتهاجمهووهالهاوأصبحللقوهيةالأولىالمرحلةأنقضتألطوما

علمانيةفاعلغواالأمر،حقيقةعنباسمهاوالحاكمونفلاسفت!أأفصيححتى

ا.لعلمانية،بسمةالقوهيةوالوابطةالقوهيالمثععورواتسماليعوبية،القوهية

القومية.الساح!فياليوبمنشعاهدهماوهذا

القومية:-!ؤى4

كعوفيبرفضولالاسلاميمحتوا!اهنألمحوبيةالقوهيةتحبريدتمأنبعد

إخهامحقوى،بغيررأبطةمجردالقومجيةأصبحتهقوهاتها،منهقوهأالاسلام

تجمعوقد،المثيلىإلىالمثيلىتجمعقدولكنها،تجمعفهي،بمالقاوووةشيءاشبه

4010صالعوبي!وكفلا"هباقكفيحووافيال!بوفيقولىالنقيضور،الىالنقيض!

لتنظيمذاتهابحدتكفيلامنفودة،فكرةبلىفكويأ،نظاهأالقوهية!ليعست

يقوبمالذيمأالنوعذلكمنفكرة،فعالةفكرةلكنهاباسعوها،المجقمعحياة

القأوووة!ذه!اجتمعفإذأالأخوى"الأفكاوإلىبالنسبةالجاذبيةموكيؤبدوو

منكلىوتحطمالحياةفيمساوهالقأخذانطلقتوبماقوةشعكلأالمفيلىألىالمثيل

كانالغقيفىألىالنقيضالقاوورة!ذهفيأجعمعأذأأهاطريق!ا،يعترض

لأقالطريقفيالمضيعنهنهموأحط!كلوعجؤثعديدأ،بينهمباسمهم

نصضه.بمحاربةهشغولى

والاستعماو،الحاقدةالصليبيةصغعت!ا:قد"القومية"القاوووةهذهإن

للجصع،لاللتفريقأداةألائقخذألطيعقلى!فلاالهدامةوالماسونية،الجشع

القيوهيةساحةفيطوحتولذلكللعز".لاوللذلط-،للقوةلارلإضعاف

مجموعةوأخذتالعثميوعية،مج!موعةفاخذت!سخالفة،هبادىءعدةالعوبية

علىوابعةوبقيتالوأسمالية،ثالنةمجموعةواخقاوتالإفعترأكسية،أخوى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لشعؤمحئتةا

سلامية!لالعقبد"ا

الثععيومجة:-فشأة1

يوأيغأ،كماوالماسونيةاليهوفىيةبينيفصلىأدطالمرءكلالصعبهن

فمنهذأوعلى،والماسونيةالشيومجيةبينيفصلىأنعليهالعععبهقأنه

التفكيريصديةهيفالمنميوعية.ةيدو!يلاوالشعيوعيةبينييفععلىأدطعلييهالصعب

والقنفيلإ.وال!ويلي

فيلسعولهتانعليهالمتفقمنفإنوالتموفىأقجريصديئانهاأها

"هرشعلى"أبنهوهذأوماوكعع!ماوكص!("كاولطهوهبادئهاوواضغالشعيومجية

حماخاهاتأحدكانماوكيص!""كاولطجد-هذأ!و"مودخاي!!مردخايابن

أبيه،دينعلىيهوديأشمبفقدهاركس!،كاولطوالد!هوشعلى"أهأالييهود،

في،النصوانيةئظهولإدندفعهوجههفيالأبوابوسد،يدهذأتضيقولكن

"هوشعلى"فأظهواليهود،علىعطفطايقلبهفييجطهلانصرافيمجتمع

علىالحقذصدؤةيحودقوبقي"هنريخ"نفصمهفصعمىاسمهوبدلط،النععوانية

هذاوسقى،دينهمبدلواإذاإلااليهودهعالتعاونيرفضوناليذينالنمعأوى

الماسعونيةصفوفيبيناذخوطأدطلبعثماالذيهاوكمم!،كاولطولدهإلىالحقد

الماسوفيالفرنسيالأعظمالمعثعوقبيانفيجاءفقد-اليهوديةالمغظمةتلك-

يلي:ها237!ع1904لعام

همأو"أنجلؤ"هاوكص!""كاولىهؤسسمهالأنالمأسعونية.وليدةالماوكسيةإلط

وإنهما.الانجليؤيالمحفليمغسوبيومنوالفلاثينالحاديةالددجةماسونيهن

الشعيوعيالبيالطاصعدواوبفضلها،المعريةالماممونيةأداووأالذينمنكانا

المسعهوو.

من13!صفيكاروليمعلينايقععهالذيفهذأذلك،تمكيفاها

عأمفيهوةلأولطالغقافي"كعثمص:فيقولط((جريمةكلوواء"الي!ودكعقابه
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الحديحئيطتنظيمهبعدالنووأنيين"))محفلىأعدهالذيالقخطيطفوعيةعن1829

باسمعوفانكليؤيمنماوجلىوهوأعضائهأحذأوفدأذهاويمف!!وأيزقتلىهن

للمحاف!مؤتموأعقدحثط،العامذلكفيذميويووكإلى"وايحت"المسعتر

الذيالجديدبا!تنظيمالمجتمعين"واشط"لمجطأبلغخهويدها.تمالتيالماسونية

الحركاتجميعبتوحيديقضيوالذي"النووافيودط((صهعودطحكماءوضعه

أمميةأوعالميةمنظمةنطاقضمنأوووبأفيالالحاديةوالجمعيأفالقخوييبية

فيبلدكلإلىالعلغيةوهنظماتهاالسويةوخلاياهاوفعباكهافووعهاتمدواحهمدة

لهرضععلىأخرىنأحيةهنالعملى*وبحبالعثعيوعية(ا"المفظمةب،وتدعىالعالم

المؤتموكلفوقدأسعاهعها،علىالمنظمةهذهتقومةف!سلفذاتغقدئةنظوية

هذأأوالمؤسصعةهذهعلىللانفماقاللاؤهةالأموالطمنوصيدبجمعالمذكور

"ثلفتنأعفعائ!أأحدكانأفعخاصولثلاثةمنلجينةفعيغتالمعثعووع.

ناحيةهنا!نووانييناخخيأووقعكما،ا.لمطلوبةالمبالغاللجنةت!وووؤفلت!

لوضعع"أفجلز"ؤميلهوعلمماوكس""كارلىالإلمانييدو!يلاعلىأخرى

فيفأقامأالمهمةلانجاؤلندنألىواسمققدموهما،العالملبلشسفةاللاؤهةالنظوية

وقدا!عثميومجي""البيألطجأنبهإلىولهوضغاالمالط""وأسكتابأغضوو،طلدنل

هنهذابسخاء.!صا!خلاهالهاهنالكتأبينهذينعلىالعالميةاليهودية!عوفعت

والتخطيط.القفكجرناحية

الط!يطط!ملانجاحلضمأنبالمالطتبخلىلمأليهوديةفإدطالتمويلىأهوأها

اليهودتمويلىعلالاتفاقفيهتماجقماععقدفقد،النورانيينمحفلىوضعه

ةيد!هيلاو"كوهينإ()اليب"بمصعاوفىلام!تإلاوتمووسميا،فيالعثعيودمةللثووة

المالأوتدفق"واوب!ع."بمصاوفطلاع!تالاتمكمافميف""يعقو!يديوهاالتي

الثووةلحغذييةوأعوانهنما.."و))تووتسكي")اليغين"تصوفتحتووضحيدو!يلإ

القفكيريهوديةالشيوعيةإلطقلنا:هناوهنووسيأ.في"البلعثمفية"الشعيوعية

والتمويلى.
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أصلىالإلحافىأنهعالفكر،جهوديةالشعيوعيةتكونكيف:يعقألىقدوهغا

حسعبتعألىباثهالإيمالقإلىلدعتالكويهوديةكأشتلووهى؟ا!وصأهن

ل!ه.اليهرديالقصور

دينهي-الييهوديعتقدكما-اليهوديةان:نقولطلذلكوإيضاحأ

هنباعتناقسهيوضودط!لوهمالمختاو،*اشطإلسوائيلى،بنيدينالفمفؤة،

والمذا!طالناس!،منغيرهمدولطلهمدينفهوالاسموأئيليين،غيرقبلى

لغيريععنعونهأإنماوغيرها،والقوميةكالعنعيوعية،يصغعوفها،التيالالحادية

حكفهمدو!يلليتسنىوبذلك،كيألأئغامويطودوأأديانهمهؤلاءليتوكأليهود،

عبدالدكتوونقلىفقد.والرفعهالمجدإسواثيلىلبنييطدوبذلك،وتسخيوهم

وقمعدفىهافيالمصويةالمعموومجلةالأحمون!عن"السرطالطكتابهفيعؤام*أ

ووحنشونا"لقد1939سنةأليهوفىي.العهد)أبناءبيوبت.بنيقرأو2629

بلى-أديانهمعنبالقخفيلإقغاعهمالغيرثمعوببينالكاذبةالتحوويةالثووة

إقنأع-فيونجحغاالأديالن،هذهتعاليمعنالاعلانمنبألخجلىبالشععوو

التنة،بخالقالإيمالنمامد!عوصالكليإلحادهمعنجهاوآبالإعلانكنيوين

نظويةبصحةالإعتقاديوبودط-القوو؟احظدلكونهمبالتفاخروأغويغاهم

كألعنميوعيةالحقيقييةأغواوهأسعئوعليهميعععيتحيلىعقائدلهمقدهغأثم-داوودط

واهدافغا".هصالحغأتخدمالتيوالفوضوية

"ألط237ص1954سنةالفونسيالأعظمالمشوقبيالطفيوجكاء

هنبدفلالهأ،هعوالنخيرالإشمتواكيةانبادىءفيوجدفقدالمامعونية

لا.-..لهاهعوالطخير..."وجدتالمذكووالبيالنفيجأء!إنماهعأضدتها،

المحأاللىهنتخطيطهيخوجلموتغفيذهالاشصتوإكيالضفكيرلأنهعاضدتها"هنبد

الماسونية.

قأدالذيلينينأدطنعلمأدطفحسبناالتنفيذ:يهوديةالشوعيةأنوأما

ب!اشعكلولمايهوديآ،كالطتعاليمهاتغفيذوتبنى))البلمنعفية"الشيوعيةالنورة
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هنه!م!سةاشعخاص،سبعةمنمكؤننماكالنالبلمثعفيةللؤوةالإولطالجامعي

لقكوف،وسوكسووكامينيف،وتووتسكي،"لينين!:وهماليهسودهن

ؤوجتهكانتستألينأدنمجر،ستالين:الأولىاليهودغيرمنوأثنانوؤيتونيف"

والنافي:،عليهكبيرنفوذولأخيهألهاوكاننوفتش""ووؤأكاجاوهييهيودية

.بيهوديليمع!وهويبنوف

71منهموؤيرأ22أفرادهاعددالنووةبعدشعكلتوؤاوةأولىوكانيت-

ولهرسميا.فيالقياديةالمواكؤبقيةفيذلكهثلىوفلىاليهود،هن

الاتحافىفياليهوبسعدفى1965اليكصميفا:نيناالروسيةالكاتبة-تقولط

فيالتدويعع!هيئةهن%60يمنمكلونولكنهم%1عنيؤيدلاالسوفياتي

الحوببفيالعقديالقوجيهمسؤوليمن%!.ووالجماهعماتالعلياالمعاهد

الخاوجية.والسياسة

علىولتاخذاليهود،هنالعالمفيالشيوعيةالأحؤابهؤسمسيعي!و-

هنكالطوالتيالعوبية،البلادفيالموجودةالشيوعيةالأحؤابهثلأذلك

الي!وبى.عنأبعدهاتكودطأنالمفروض

الووسيأليهودييهمدعلىبالإسعكندهويةبدأفعيومجيتنظيمفاولى

عدةأسسعتثم"شاولوت"الخسناءابنتهتصحبهالذيوونبرغ،!جوؤيف

والأسمكرأ"أ)منظمةو(الوطنيللقحووالديموقواطية"ثالحوكةشعيوعيةهغظمات

اليهود.منمؤسسعوهاوكالطوغيرها،الجديد"الفجو!هنظمة

ونبماجيدلالى،!سأسودطالعوأقفيالمفعيوعيالحزببوأسعلىوكان

اليهود.منوكلهم4حؤقيلىويوسعفيهودا،وصديقشعميلى،

فقد1924معنةتادمس!الذيالطبنافيالعمعوويالشميوعيالحؤبأها

"ميك،هماليهودهنثلاثةيعععاعدهوكانألييهوديتايبو!"جماكوبيوأسهكان

.مولد!أوسكار،
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فمتاين""ووؤاليهوب!يأسسهفقدفلسطبنفيالشعيومجيالحزنجطاما

صدوحتىووسيافيالأموومقأليدالمئعيوعيةالفووةتسلصتأدط-مافإنهولذلك

باليهود:-خاصينبندينيحملىقراوللثووةالأولطالأشونح!ثأعنهأ

قانونآ.عليهئغاقمثالعممأهيلوس!جللعدأءأليهوثسعدأءأ!تباو:الأولى

فلعصطين..ثكا!وهيطوأنشاءفياليهودبحقالاعتواف:الفافي

عننقلأالأ!والسعوطالنكتابهفيعؤأمألثهعبدالدكتووذلكذثر-كما

الشيومجيةللعلاقات+السويالقأويخوكعاباتحدوا،العالممصملمييا:كتاب

الصهيونية-

فيأليهوبصعلىيعطفودنغيوهمتفةالعوبالشعيوعييننوىأيعفعآولذلك

إقامةفيوبحقهمأهلها،منفلسطينأغتععابهمبعنموعيةإسوائيلى،ويعتولهؤدط

فيها!دولقهم

"أدط-ب!كداشولخالد-العربللشيوعيينالعأمالسكوتيرأعلنفقد

السسوفياقيالاتحادعماوضتلقد،المسؤولةهيالعوبيةالوجعيةالحكوعمات

امة،ليعمعوأأليهودأنصحيح،ودهتخطبلهرلمالأخيرةاللحظةحتىالصديق

ا!ياة".حقلهشععبالكنهم

السووياللبنانيالمثعيومجيالحؤبقياد!عضووضما""وفيقوقالط

فياليهوب!يةالدولةبععثطعلىغوويودنبن!اسبمفلىالحؤبقيادة:"كات

،الأدقالمنعوقفيالديموقراطيةواحاتهنواحةنظوهافيفإسوائيلى،فلسطين

واجبوإدنماالميعاد،أوضفييلققيوأدطبد!لالمعثعودالإصرأئيليوالشعب

الماركسية،المبادىء!علعبمنهوالمذكووةالقيأدةعرففيالأمميالتضامن

المبروأتتتخطىالتيالانسانية!وواتهعوفهافيلهاسرأثيلىفوجودولذا

."القوهيةوالوقيائع

1957شةالأردفيالشيوعيالحؤبسعكرتيرنعار"!فؤادوألقى
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واقع،أموإسموائيلىبأدطالجميعويعلمنعلمإننافيها:قالىالجفوفيمحماضوة

كباقيصبدو!يلا!إدن،والععصكويوالاقتصاديالمععياسيكيانهالهاودولة

تغطىلاالمثعمعموللأدط،كدولةبأليهوداعتوفوأنأالحيأة،حقله،بوع!شلا

هي"هذهكتابههن88الععفحةفيمحمدالحفيظعبدذلكنقلىكما-بغوبألط

تاويبئعنمجهولة)آصفحاتكتابفمانلىالمؤيدأوفىف!إذأ"العوبيالعالمفيالعنعيوعية

وونيقه.لموتع!(الشيوعيالحزبب

بعضعلى-الروسية-ةيع!يشلاالأسلحةبتدف!أحط!يغترانيجوؤولا

ضدأستعمالهاعدمبشوطإل!تعطى!لالأسلحةهفههلأن،العربيةالجلدالط

يسمحلافإنهإسرأئيلى!ضاسضعما!افيعربيةدولةجماؤفتها!كاإذااليهود،

هوماوهذا،الأسلحةهذهتدميرفيهيكودطالذيبمالحدإلابماستعمالها!ا

22ثماالسوفياقيالصمكويالمواسلىبهصوخمماوهذا،الواقعفيمعنمأهد

قالط:حجثالإلسوأئيلية"هعاويف"ةجريد!لمراسلىباويعع!!ف1964يونيو

نقدمهوماالعوبجة،والوجعيةالاستعماوكفاحهمفيالعوبفعفعاوك"ذحن

أننك!ميولا،دفاع!يةلأغراضهوإنم!اسلاخمنالمتحدةالعربيةللجصهووي!ة

المنطقةفيالسعوفياتيةالسيأد4منتقلقوافلاإسوائيلى،ضدباسعتعماله.فسمح

نأوئقوأإلععوائيلى،لسلاهةضولهررية،بلىهتممة،السعياسةفهذه،العوبية

وسميؤلمجدها".-إسرائيلىمعالسوفياقيالاتحاد

للشيودية:الظسفيةالأسعع!-2

أسمعولإلىتستندلأدطتسعىالبقاءلنفسهأتبغيحوكعةأونيظامإيإن

وهبتهمأتباع!انفوسولفيالعقأئ!هذهوسختماإذاحتى،عقديةفلسفية

إرساءعلىا!عفعيوعيةحرص!تهناومن.الإخلاصو!اس!القحوك،حواوة

لها.غقديةأسعع!

يلي:بماحصرطيمكن"للعثعيومجيةالعيقديةوالأسس!
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المأدية"أمس!كتابفيكما-الماوكسييونيقولى:المادةأ-أؤيئة

نهاية،لهليستقديمالمأديالكولطهذاألطالتاويخية"-والمادية.الديالكتيكية

غيوه،الوجودفيفليمع!الصفاتبهذهيقصف.أفهوبماحدود،لهوليست

وجودعنيقالهاوكلهرأء،فهو-اطة-هاديصروجودعنيقالطها!وكل

الأوأجيف.منضوبفهوالماديالعالمهذامننغيبيعالم

التيوهيالفكو،قبلمجودةالىدةولكنموحود،-الفكسوب

يفكرو!،الدهاغعلالوأقعةللمادةأنعكاس!ألاهوماالفكولأن،أوجيدته

يقولط،والإدواكوالضصووالإحساس!هعتعهيفالمادة،دليهتغعكسالتيبالمادة

جوهرهيةدا!ملاهذهفإدطالمفكوة،المادةعنالفكوفصلىيمكن"لاانيجلؤ

."تحدثالتيالقغيوات

هعينة،هاديةظروفهننابعةكفهاوالقيخوالمفلى،فألإته،هذأوعلى

وكماوالعكمع!.ضرآليصبحالخيرأدطحتى.المأديةالظروف8هذبتذيراوتقغير

ليمع!الإنصمالط"244صولالماوكصميةالفلسفةأ)أصولطمنالآولىالجزءفيجأء

.(1الظروفمنهتصغعهاهوبلىطالحأ،ولاصالحأ

وللحياةللتأويخالماديالتفعحعيرأعطوأقدالش!يومجودطيكونوبذلك

وتصوواتها.الإنسانيةوللمشماعووللفكو

الأسعع!:طىهفيأفظر

هنكفيربهأقالىقديمةنظرية،العاوقدالمادةباؤليةالقولطأ-إدط

بلى،العثعيومجودطأنكرهكماأدذوجوديغكوو!لمأنهمم!ير،القدأمىالفلاسمفة

المقذمةكتقدمالعالمعلىافةتقدموإدط،قديموالعالمقلإيمتعالىأدثهإذقالوا

فيالعلماءأفاضوقد،بالزمالطوليعمىبالذأقيهوإنمياف!التقدم،النتيجةعلى

فنكتفيهنا،المقاملعرض!يتعمعلامماذلكفيوتفننوأالتظويةهذهعلىالود

الحوكةهلاحيظةعلىبناءحط!وئهواثباتالعالمقذتمنفيهفيالغؤاليقالهبما
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تعالى:أطةوحمهالخؤالييقولى.والسكودط

فقدشمفعأ،:كأشطفإنوتوأ،أوشعفعآتكودطأدنإماالفلكهندورةإدط

فالعدهدوإذدطؤوجيتما،عدفىآأتمتفقدوترأ،كاشكا!إدطفرديآ،عددآاتمت

قطعآ.حادلمح!سكافهومحدودآكانولمامحطودالحالقينكلاعلىالسابق

طارئة.والحركةقديمالعألمأ!علىإلط:ولوقيلى

الحركةوجودرخ!مرجحمنبدلاإذدطالحوكة؟طوأتأينهنقلنا:

.إالعافي

هئم!أشعييتنمئرمنخيفوا-ائم!تعألىقالى.تعألىأدلةهوائوخحوذلك

!الحنمالقون؟

أعجوبصةفهوالكووجودعلىالمحادةوجودمد!ققبم!وق-أماب

إحكاممنعليههومأعلىهثلأ-المكيالحرمانيعنيذلكلأذالإعاصط،

أعني،المهغدسعودطبهئقكوأدكاقبلىؤجذتدالفنوسموالتصميموووعةالبناء

علةدا!ملاتأثيرننكولانحن!عقولهمفيالذهنيةالصورةلهيوسمواانقبلى

الفكر.علىالمادةتقدمننكوولكننا،وحوكقهالفكوتععوواف

ونقل!هجومهنالفكر-علىاالادةتقدم-المقولةهذهلاققههاكثرةو(دن

عنها.يتوأجعولط،اللينينيةالماركعععية))أسص!كتابأصحاقيتجدلآ

الثععيوعية:أطهاف-3

هي:لقحقيق!االعثعيومجيةتسعىالتيالأهدافإن

هقياههأ،شعيومجيةحكوممات-!إقاهة-الوجعية-المثموعيةالحكوماتإؤالة-أ

العثعيومجية.لواءتحتكيهالعالمينضويحتى

كالبهيمة،،القيم!يعهنمجودأإنسانآالدولةهذهفيالإنصمالط-جعلىب

بالدولةالمحثلوناليهوذعملهثماؤليجيئولعملىيعملىثالألة،

الشعيوعية.
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:الأهدافهذهلتحقيئ-وسائلها4

الإسلاميةالعقيدة

أعقمدفالشيوعيةفإدط،الشعوعيةالحكوهاهمتأزالة:الأولطالهدفلقحضق-أ

الغني،هعوالفقير،العملىربهعالعاهلىصواعالضعواع،نظرييةعلى

الصواعا!نهولقحقيق،الحاكممعوالمحكو!،القويهعوالضعي!

وفقواءوفلاح!!عمالىمنالدنيابالطبقاتئخروودطفإنهموتعميقه

الوجيدالسبيلىهيالشيوعيةبأدط:لهمالوعودببذلطأالبروليتاوياأ

هذا،وحومالطوذلطفقرهنفيه!مالذيالدفياجحيمهنلإخراجهم

الرجحيولنوا!كاموالإقطاعيولطالجوجواؤيولنما،لهم!منعهالذيالجعم

والمؤاوعالمعاملىلهمتكودطضطجئتهاإلى-الشوعيةالحكومجافأي-

سيملكولنفإنهمالشعيومجيالحكمقامماأذأأفهمهؤلإءفيظن،والحكم

ستسقوليالتيهيأليهوديةالعفمي!عيةالحكوهةأنذؤؤأوهاكله،ذلك

حوذتدووالتيكألبهائمفيهاهمليكونواباسمهـم،كلهذللثعلى

وأسعوا!يعث!،لقمةأحقوإلاالمساءفييغالونلاثم،اليومطولطالرحى

هممعكين.

الحوبواعلالنأ!كالآديالطتحطيممنبدلاكانالفانبالهدفولتحقيق-"ب

إلن:ويقولط((الشعوبأفيون))الدين"هاوكععورا(:يقولطذلكعليهأ،وفي

اللة.خلقالذي!والإنسالطبل،البعثعويالجنمع!يخلقلمالثه

ببماله،نؤمنلاإننا:ويقولطوجهلى،خوافةالدين:ليغينولمجقولط

لاوالبرجواؤيينوالاقطاعيينالكنيسمةإوبابالنالمعوفةكلنعيوفونحن

أستغلالأ.إلاالإتهباسميخاطبوننا

فكوةوال!خرأفةالدينألقهفهومجآيكودطألنب!جي:ستالين!لقولى

هذهبنا.الإلحأدوأنخوأفةأطة
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409المعاصر!الهدامةةبع!ولاأولاب:الفافيالفععلى

ماوكعع!:بثلائةنؤهنذحن:ا!وفياتيةالبرافداجويدةوتقولى

الخاصة.والملكية،والديناذ:بثلاثهونكفووسقالين،ولينين

أيغما-م!يفعملعتفقدالمعمعلمين،علىثقيلةالصميوعيةوطأةكانتولقيد

1934عامقتلوأالشيوعيينأدطنعلمأنويكعفيوتصثعويدأتقتيلأ-هنهمتمكغت

1952عامالصينفيوقتلواالمسلمينمنهليودنماوبعالشعوقيةتوبمستانفي

وأحدةفىفعةهصملمالفمائة1921عامالقومفيوقتلواألفأ،وعشرينأثنين

ألىونفيقتلىبينمماجميعأعليهمأتوأحتىالمممع!ميهتيتتبعونأخذوائم

عاميفو،ملسهألفمائة1919عامالغوبيةتوكسعتالطفيوق!ظوأسيبويا.

عاهيبينوماسيبويا،ألىألف3.5ونفوأاخوىألفمائةقتلوأ1934

الؤواعيةمحاصيل!متصادوالووسيةالمفعيوعيةالحكومةكاشط1932-1934

هلايين.ثلاثةجوعأهنهمماتحتىالععينفيالشعيوعيينالىوتوسلعها

العالميةالحرلمجطبعديونجوسلافيافيالمسلمينهنالصعيوعيتيقووققلى

ألفأ.وعشعوينأوبعة

المؤسساتبعض!وتقيئمالمسفمينعلىالمحافظةتدعيوووسياهذاكل

الافتاء،وفىاو،الإسلاميةالشعؤونكمكقب،فقطللدعايةالبراقةالإسلاهية

للعنعؤولطالدينيةوالإدأرةالإسلاهية،للعئمؤونالعلياالدواساتوهع!د

ذلك.وخوالكريمالقوآلطصوطبع،أفيسلاهيةالدواساتومعهد،الإسلامية

،للإسلامهدم!ولطهيالمؤسحماتهذههنهؤ!عسعةكلىأنوالواتع

فعسب.للبيالنالأهثلةبعض!نسوقوفيحن

صرحأالبعضيظهالذيهذا-الإسعلاميةالدواساتهعهدهثلأخذ

النظامأدطتجد،اهدا!هإلىوأنظووالعلما*-الدعاةيعدشمامخئماإسلاهيأ

عنوالننماتحتالعشعوينعدد!افي"الإفة"مجلةنحموشطكماالمحهد-لهذاالأساسي

يلي:هاعلىيغص-الووسي""ألاستعثراق
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المسلمينبنيالمعنويةالووحلإضعافالإسلاهيةالدواسالتهعهديهدف

دينهم.فيبلعنمكأفكاوهموتغذيةهعققدأتهمعنو!أبعأدهم

لهمالمجالىوفقحطلي،باسلوبالجذابةالماديةبالمفاهيمالمسلمينأغواء

ألاثعقواكية.لاعتغاقيندفعواحتى

طبعتهالذيالمعمحففمأنشعانهف!إلطروسيأطبعقهالذيالمصحفأهما

الشعخصيافكباوإلىللهداياولكغهالبلاد،داخلىأحديرهلمف!نهسووية،

يطيعأنهذلكودليلىوهتدينهصعلمالبلدهذأإنليقطالطالإسعلاهية،

أ!تحادأ"أدنمعأيك!سوسكي":!شاوكونالروسيالصحفييقولى.المصاحف

السوفياتيألاتحادخيأوجمجانأليوزع،المسلمين،كتاهمب!القوآنطبعالسوفياقي

داخلىالمععحفهذايوؤعولا،المسلمينعجرهنالإسلاميدوسنللذين

.(الروسيالاسقشواقجمعيةتوصيةعلىبغاءطبعوقد،السممونجياتيالاتحماد

التيوالدووياتالمنحعوواتهنبهاباسقلامجموعؤعلىاطقغناوقد

الافتأءكداو-العثعيوعيودطأقاههياالتيالإسعلاهيةالمؤسسأتتلكعنتصذز

العفميوعية،والمبادىء،الشيوعيةل!فووةتمجيدأجملتهافيفوجدناهأوغيوها-

العنعيوعيةأنبلى،والإسلا!الصميومجيةبينتغافيلاأنهتدعيجملقافيوهي

.(كننبأإلايفولودقأدطأفوأههممنتخرفيكلمةكفؤهمث!الإسلامهي

نظويأ:الشعيوعية-فشلى5

الشميوع!يةالنظويةؤيفلبيألطالقلموالفلاسفةالعلماءهنكنايرجودلقد

ا:قالىصرعنهاتدجميرأصدقجو!!أكسندوقالههاأصب!ححتى

هايهملاوذلك،ثانويأموفيها+الحقيقةاساطير،واضخماركس!!إدن

تلهمقوةالعقيدةهذهفيداموها.يعتقدهأقيوغعث"مائضؤوالأسعاطبرفىأهت

ولكنهأنفسهـأ،فيصحيحةتكونلأدنداعيلاالفلسفات8هذأن،العملى

."المكافحةالجماهيردواطفهحتقفقألطيجب
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وأسلولبالمادةأهميةأمامقيمةلهليعع!الإنسانيالدقلىأدطهاوكسيوى-أ

وأكقعثعفالطاتة!رالذيهنهاوكص!:نمصالكاولكنا،الألةونوعالإنضأج

نضعأنلنايصحفكيفالحقلى،هوأليس!،الإنتاجآلةوطؤؤالكهوباة

الذيهوأنههع.الموأد،عليهتنعكع!كالموآةرنجعلهالهاهعفى،فيالعقلى

اوجدها.

وسأثلىلتغيرحتميةنتيجةهوإنماحضاويتغييرأيأنهاركص!يرى-ب

لنايصولطأنيسعتطيعفهلىالحضاوة،تأويخ!يكؤنمأوهذاألافقاج.

ونؤلتمححدث!بعثحتىالإنتاجآلةعلىحعلقدتغييرأيهاوكع!

هاوكح!نظويةعلى8هذهاوكسولهقولةطبقغاإذإنغابلى؟الإسلامشويعة

ظروفنتيجةولدتالعثعيومجيةالنظويةأن:نقولىألطعلينالرجعبذاتهأ

هذهئقوكأنفوجعبالظووف،هذهتغيوهمتطقدوالأدنهحينه،اقتصادية

قأهعالشعيوعيين،الكلائمهذائوضيفهلىأخوى،نظريهألىالغظوية

نظويتهم؟هغطوق

الانقاج،لألةانعكاسهيعصوأيفيالأخلاقأنهاركس!يرىجس-

تقدمفيالأخلاقفإدطوعليهه!سشمرأ،تقدهأتسجلىالانقاجوآلات

الإنتأجوسائلىتطووفيهأتمالتيالمجصعاتفيالغاظوولكنهسقمر،

تقدبم،فيفالألة،ذلكعكسيوىوإؤووبأوروسياكأمويكيأكبيوأتطووأ

البهيمية.دوكألىالإفسانبهاانحيطحتىتاخر،.فيالأخلاقولكن

الماوكصعيةالنظويةؤيفعنتحدثعفدصوائعأ:ووسلىبوتواندكيانلقد-.د

أدطمجازفةكانت!لقدقالىحجثالمتغير!لطعالمالجديدة"الأطلىكتابهفي

نأولو،1917سنةووسياإلى!ليغين"بعودةالألمأنيةالحكومةتسحح

نتصووأنصدجمألكالط،نعم:ضلىولملا،:قالىأ!تصالألمانيالوؤير

الشيومجة.أيأتخذتها!التيالسبيلىستتخذكانتالووسيةأدوةالكا
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الأسلاهعهالعععدة.-*

تطبيقيا:الشيومجة6-فعفعلى

ستكودنأنهاظانينحولهافالقفوأالأهوأولىبالشعيوعيةالبصمطاءاغترلقد

فأفم.خكابماسوعمالنولكن،وحرمانبؤس!منفيههممماالمغقذلهم

حدودفيإلاإباحتهاوعدمالفوديةالملكيةلإلغاءنظرآفإنه:الإنقأجأما-أ

مضاعفةإلىالدافعةالحوافرماتحثفقد،الشعيومجيالنظامفيضيقة

.الإنتاججودةثع!إلىالإنتانح!،

الشعيوعيالحزبسكرتيراننعلمأنفحسمبنأ:الإنقاجكميةأمما

النظامظلىفيالوومافيالعاهلىإنتاجألط1966لم12لم23فيأعلنالوومماني

الوأسمالي.الغظامظلىفيالآخوالعأهلىإنقأجئلثيعادلىالصميوعي

اليومالأسوأقفيالمطروحةالبضائعانوأعفإدط:الإنتأججودةاما

البضأئع،أنوأعاسوأهيالشيوعيةالبلدأنفيالمنتجةالجضائعبالطتعنمهد

مقوأكلأ،عملةفيووتينيآأ!مبحالدولىهذهفيالعاوللأنألاذلكوما

خوه+يتحوكهدفولامحركبلادافحيعملىحياق،في

بالحياةينحمودناطظؤةواصحابالحكامواواالنأسفإن:المسأواةوامما-ب

فييعيشعونالعاملةالقوىمنغيوهمبيغماالمثعأمخة،القصووفيالوافهة

عيمثعه،لقمةلغيريكفيلاهنهمالفوددخلىأنحتى،الحياةظووفاسوأ

جميعآ،والإولادالؤوجمالطفيهايحشوحقيوةغوفةيتجاوؤلافإنهمسكغهأما

حسبفمهرآ-عشعوثمأنيةكللعلفودواحدحذاءبمعدلىفإنههلبسهوأها

.-ووسيافيالأخجوةالإحصاثياهمت!

والطشعخص،كلوواءالمخابراتأدطنحلمألنمافعسبنا:الحويةوأمما.جص-

طضأسابيحولوالسفر،منومحوومالعععفر،جوأؤمنمحرومالفيود

ملايينبضعةإلاال!سوفياتيالاتحادفيبقيلماالسفربالشيوعيةالمحكوهين

.النياسهن
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،إنتاجأدواتانهمعلىالناس!هعتتعاملىالشيومجيةفإدط:الإنعمعانيةواهما-د

عملهم.وظووفوفكوهمواحاسميسهمهشعاعوهمتحذد

لوححملىمنأكفوإلىالمجقمعم!ميحقاجلاالناسمن!قةفهناك

!م*وهؤلاء،بوغيفيصاهولةفعدأو،هنماكلوضعههغامنالخسمبمين

أيةتدوكأندونالأثقالىتحملىالتيكالبهاثمفهم،و!هووهمي!هماءالناس

التيالعيعئررلقمةمنأفىإلىتحتاجلاالحيوأفاتوهذهتحملى،لماحكمة

لها،يبذلط!لالمقعيومجيالنظأمفإنولذلك،العملىفيالمفعيعلىتساعدها

العملى.فيالمضيعلىتساعدهاالتيالسعيشلقعمةهنأفئ

النتائج:-7

لها،حدودلاالعثميوعيالفظأمهنالتذمومنموجةأوجد..هذا.كل

منغيسو!مإلىالشعيوعيولطيوجه!اكالنالتيألاخهاماتجميسعواصبحت

إليهم.الغام!يوجههاوالاقطاعييهتالبوجواؤيين

ليص!المالثميةكقطعالنالناسوبقية،المترفةالطبقةهيالحاكيمةفالطبقة-أ

وأطأثعةالحاكعةالطقةهذهإلىمجهودهاةع!ألختقدمأنألاعلي!ا

عيسيي.لقمةأؤذأعجرالمج!ودهذاهنلهايكون!لب!ينما،محوهة

مععاصأفأصبحوألاقطاعيين،الوأسعماليينمحلىالشعيوعيالحؤئح!-خلىب

وألاقطاعيين.الرأسمماليينمنثرأهةوأكزبلىللدهاء،

إعلاههباجهؤةيخدرهمللشعو!ب،أفيونألتعاليمهالحزبج!س-أضحى

نظامه،غيرنظمصعلىالاطلاعمنذاتهالوقتفييمغعهمبينما،المضئقة

مخ!وأتتأيرتحتدائتماليبقوا،الشيوعيةالمجتمعاتيخرمجتمعاتوعلى

الحؤب.

والخلاصة:

الإسعلاهيين.اووالوأدماليينالصثعيوعيينمعتكودطلنالقادهةالمعوكةإن
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العثعيومجية.جحيمعلوالثائرينالشعيومج!يينمعولكن

وسسلموصحبهآلهوعلىالأهيالنبيمحمدسيدناعلىاطةوصلى

1.53محو!كطالفاثحفيوأطعادنلبترولى1جات-ن1الظهو

أكنن

جيت!عه1سووفى.محمد.\وبفرت1لغيط1إلهومحمد.د.\
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